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Missão 

A Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) tem o propósito de contribuir 
para a supervisão das atividades relativas à Marinha Mercante e organizações 

correlatas, no que se refere à segurança da navegação e à segurança nacional, 
salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição hídrica. Para o efetivo 
cumprimento de sua missão exerce as tarefas de fiscalização dos serviços de praticagem, 
Inspeção Naval, auxilio ao serviço de salvamento marítimo, manutenção de sinalização 
náutica, ministrar cursos do Ensino Profissional Marítimo, executar atividades
atinentes ao serviço Militar e apoiar o pessoal militar e civil da Marinha e seus 
dependentes quanto ao pagamento.
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A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.094 de 

17 de julho de 2017 e tem por objetivo informar ao cidadão dos serviços 

prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços, 

dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público 

e da simplificação do atendimento .

Dentro do processo de Reestruturação da Gestão de Pessoal 

Veterano e Pensionista e do atendimento à Comunidade Marítima 

estabelecido pela Alta Administração Naval, onde o foco principal está na 

melhoria constante da qualidade do atendimento ao público, a Capitania dos 

Portos de Pernambuco (CPPE) apresenta a sua Carta de Serviços ao Usuário, 

acreditando que esse canal de comunicação ampliado com os seus usuários é 

medida de extrema importância para dar transparência e visibilidade aos 

serviços que executa.  

A Carta divulga todos os serviços que a CPPE oferece e orienta quanto 

aos seus requisitos e como cada serviço é tratado, antes de acessados pelo público 

alvo. Por reconhecer o usuário como cliente parceiro, a Carta de Serviços da 

CPPE também indica como emitir sugestões ou enviar reclamações, assegurando a 

efetiva participação do usuário na avaliação dos serviços prestados.  

Ao divulgar os seus compromissos de atendimento, a CPPE mantém 

o seu objetivo estratégico na direção da melhoria contínua de suas ações,

visando sempre à busca da excelência no atendimento ao público.
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Localização e funcionamento dos setores de atendimento ao público 

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO 

Rua São Jorge, 25 

Recife Antigo – Recife – PE 

CEP 50300-240 

Telefone (81) 3424-7111

cppe.secom@marinha.mil.br

Atenção, respeito e cortesia no atendimento aos usuários:

- Os profissionais da CPPE se comprometem a prestar um atendimento claro e objetivo,

pautado na ética e no valor do respeito à dignidade da pessoa humana, com cordialidade e

atenção individualizada.

- Será facilitado ao usuário o acesso às informações e procedimentos, em prol da

transparência dos serviços prestados.

- Os servidores da CPPE se empenharão ao máximo em atender/solucionar os processos em

tramitação em até trinta dias. Aqueles que requererem maior prazo, por sua complexidade,

serão informados ao usuário quanto às etapas cumpridas e pendentes e às estimativas de

prazos.

- Todas as reclamações e/ou sugestões recebidas pela Ouvidoria e serão prontamente

respondidas aos usuários.

OUVIDORIA
Telefone (81) 3334-5255 

cppe.ouvidoria@marinha.mil.br

mailto:cppe.secom@marinha.mil.br
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Critérios de atendimento:

- Horário de atendimento: O atendimento ao público externo é executado de segunda à quinta-feira

conforme a seguinte programação:

1. Atendimento para militares veteranos, dependentes de militares, pensionistas ex-
combatentes e reservistas: segunda e quinta-feira, de 08h05 a 11h45, terça e quarta, de
08h05 a 11h45 e das 13h15 às 16h e sexta-feira, de 08h05 a 11h45 expediente interno e
entrega de documentos.

2. O atendimento para Aquaviários, portuários, amadores e registro de embarcações no Grupo
de Atendimento ao Público (GAP) deverá ser previamente agendado no site https://
sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/agendamento/#/

- Segundas e Quintas-feiras, de 08h05 a 11h30 e terças e quartas-feiras, de 08h05 a 11h30 e
das 13h15 às 16h. Sexta-feira, de 08h05 a 11h45 expediente interno e entrega de documentos.

Condições de limpeza e conforto:

- A CPPE dispõe de sala de atendimento com ar condicionado, cadeiras, televisão e sanitários.

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

- Nossa organização dispõe de instalações adequadas aos portadores de necessidades especiais,

tais como rampas de acesso e banheiros adaptados.

- São mantidas, próximas às áreas de acesso, vagas de estacionamento reservadas a portadores

de necessidades especiais.

Tempo de atendimento:
- O tempo de espera para o atendimento presencial na CPPE será de no máximo trinta minutos

- A ligação telefônica do usuário será atendida em até três toques.

Formas de comunicação com o usuário

O GAP disponibiliza as seguintes formas de comunicação:
• Atendimento telefônico:

(81) 3334-5264 nas segundas, terças e quartas-feiras, das 08:15 às 11:45 e das 13:15 às 14:45;  quintas-
feiras, das 08:15 às 11:45 e das 13:15 às 14:45; e sextas-feiras, das 08h15h às 11:45h.

• Aplicativos:
- (81-98157-2721) - whatsapp (mensagens automáticas), telegram e signal

Obs.: Além desses canais de comunicações, temos um grupo no aplicativo whatsapp para  Representantes 
Legais (Despachantes), onde os referidos representantes legais recebem informações sobre serviços 
prestados, avisos sobre o atendimento ao público, recebimento de sugestões e críticas etc. Para o 
Despachante participar, basta informar durante o atendimento, que quer participar do grupo. 
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Formas de comunicação com o usuário:

A CPPE disponibiliza as seguintes formas de comunicação com o usuário: 

- Atendimento telefônico

 (81) 3334-5236 / 5239 / 5270 / 5271 / 5272 (nos dias úteis, das 08 às 12 horas e das 
13 às 16 horas).

Observação: As páginas www.cppe.mar.mil.br e www.svpm.mar.mil.br contêm diversas 

informações e serviços de interesse, disponibilizando: mural de avisos; consulta a legislações; 

acesso ao bilhete de pagamento (BP) e Boletim de Ordens e Notícias (BONO); e modelos de 

formulários referentes ao atendimento. Possibilita também o acompanhamento de requisições de 

pensão, da situação do recadastramento e  alteração de endereço. 

 O SVPEM é um sistema informatizado em banco de dados que contempla as 

informações cadastrais consolidadas do nosso público. Constitui ferramenta essencial ao controle 

dos processos de habilitação à pensão e à inatividade militar, recadastramento e atualização cadastral 

dos veteranos e pensionistas da Marinha. 

Por meio do SVPEM o usuário dos nossos serviços pode acompanhar o andamento 

de processos requeridos à CPPE mediante senha pessoal, bastando, para tanto, o veterano e 

pensionista acessar a página do SVPM na internet e cadastrar-se. 

Grande parte dos procedimentos realizados pela CPPE é executada por meio do 

SVPEM. Contudo, na eventualidade de o sistema ficar inoperante, a organização tem condições de 

dar entrada nos procedimentos manualmente, evitando o retorno do usuário. 

Obs.: A entrada de Pensões e custeio Funeral deverá ser previamente agendado pelo 

telefone: 3334-5269

- Ouvidoria: por meio da qual são feitas sugestões, reclamações e comentários:

CPPE:  cppe.ouvidoria@marinha.mil.br

Tel.: 3334-5255 de segunda à quinta-feira das 08h05 às 11h45 e das 13h15 às 16h30 

e sexta das 08h05 às 11h45. Tel.: 3424-7111 nos demais horários.

Sistema de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPEM):

http://www.cppe.mar.mil.br/
http://www.sipm.mar.mil.br/
mailto:cppe.ouvidoria@marinha.mil.br
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A CPPE é uma Organização de Militar de Apoio e Contato (OMAC), sendo um elo de 

ligação entre o veterano/pensionista e o SVPM, que é o responsável pela concessão de direitos, 

acerto de contas, execução de pagamento e recadastramento anual, cujas demandas dão entrada no 

setor de atendimento ao público.

 

- Momento: Deve ser realizado anualmente no mês de aniversário do veterano/pensionista.

- Tempo de atendimento: 10 minutos

- Procedimentos:

(a) comparecer à Sede CPPE munido do documento necessário. O

processo de recadastramento é automatizado no SVPEM, atualizando ou regularizando a 

situação do veterano/pensionista no ato do atendimento. 

(b) se na localidade em que reside não houver Organização Militar da

MB próxima, o usuário poderá recorrer a uma Organização Recadastradora Extra-Marinha 

(OREM) do Exército ou da Aeronáutica. Pode também efetuar seu recadastramento por 

autenticidade, enviando-o por correio ao SVPM, ou por procurador. 
Obs.: Deverá ser encaminhado para a Divisão de Recadastramento

(c) se residente no exterior, pode recadastrar-se junto às Adidâncias

Navais ou por meio de Atestado de Vida emitido por órgão consular brasileiro. 

(d) se o veterano/pensionista estiver impossibilitado de locomover-se até

à CPPE, poderá ser solicitado visita domiciliar, para o fim de recadastramento, mediante 

a apresentação dos documentos listados a seguir. 

Recadastramento
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Mais informações disponíveis no “Manual do Recadastramento” no endereço:

http://www.svpm.mar.mil.br →  Publicações → Manuais 

O recadastramento do veterano (a) civil aposentado (a) e respectivas 

pensionistas, deverá ser realizado em qualquer agência da instituição bancária credenciada, 

onde os usuários possuem conta de recebimento de seus proventos ou benefícios. O prazo para a 

realização do recadastramento é de três meses a partir do mês do aniversário. Caso  não consiga 

realizar na Instituição Financeira, deverá comparecer nesta Capitania na primeira semana do mês 

que completará três meses para realizar o recadastramento, para que o pagamento não seja 

bloqueado.

*** 

 Atenção: Os veteranos e pensionistas que não se recadastrarem no mês de seu aniversário 
poderão vir a ter o seu pagamento bloqueado. 

Para recadastramento presencial 

Carteira de identidade com foto atual, sendo também aceitos, para fim de 

recadastramento: 

- carteira nacional de habilitação;

- passaporte; e

- carteira de órgão profissional.

Para recadastramento domiciliar 

- atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção;

- comprovante de residência do veterano/pensionista; e

 carteira de identidade do solicitante.  via Tel: (81) 3334-5236,
 Obs: O Atestado médico poderá ser entregue pessoalmente no setor

de veteranos, ou para o e-mail silverio.sousa@marinha.mil.br

e cppe.secom@marinha.mil.br

− Telefone para contato: (81) 3334-5236

Observação
• Entrada em pensões e custeio funeal, ligar para os números listados acima;
• Recadastramento domiciliar, ligar para os números listados na pagina 11.

mailto:silverio.sousa@marinha.mil.br
mailto:cppe.secom@marinha.mil.br
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- Momento: o direito à pensão inicia-se com o óbito do(a) militar ou do ex-combatente,

que deve ser comunicado para que possa ser dada entrada no processo de habilitação do(s) 

beneficiário(s) da pensão. 

- Tempo de atendimento: até 40 minutos para cada beneficiária(o)

- Procedimentos:

(a) o primeiro passo para a habilitação é a comunicação do falecimento que pode ser

feita na Sede da CPPE mediante a apresentação da certidão de óbito, não necessitando de 

agendamento. 

(b) a entrada no processo de habilitação à pensão pode ser efetuada na Sede da CPPE.

(c) o atendimento pode ser realizado por meio de procurador, curador ou tutor, desde

que apresentados os documentos exigidos, nesses casos, procuração por instrumento público ou 

particular (com firma reconhecida), certidão de curatela ou tutela. 

(d) o tutelado maior de 16 anos deverá estar presente no atendimento e assinar o

requerimento juntamente com o tutor.

- Prazos: Os prazos para concessão de um processo de habilitação à pensão são variáveis,

de acordo com a sua especificidade (dependerá de informações complementares como, por 

exemplo resultado da inspeção de saúde, para a instrução do processo).  

Regra geral, o prazo para concessão da pensão à (ao) viúva(o) do(a) militar pelo 

SVPM é de dez dias úteis, desde que estejam presentes todos os documentos necessários e 

preenchidos os requisitos legais. Todos os demais processos não ultrapassarão noventa dias, para 

a concessão. 

Habilitação e Pagamento de Pensão Militar e de Ex-Combatente



PENSÃO MILITAR – HABILITAÇÃO

• Momento: O direito a requerer a pensão inicia-se com o óbito do(a) militar, que deve ser,
antes, comunicado para a posterior entrada no processo de habilitação do(s)
beneficiário(s). Recomenda-se observar o procedimento para a comunicação do
falecimento, descrito na página 20 desta Carta.

• Tem direito à Pensão Militar:

(1) Militares falecidos antes da vigência da Medida Provisória (MP) nº 2215-10/2001
ou que passaram a contribuir com 1,5% após a vigência da referida MP, conforme
ordem de prioridade a seguir:

(2) Militares falecidos antes da vigência da Medida Provisória (MP) nº 2215-10/2001
ou que passaram a contribuir com 1,5% após a vigência da MP:

• viúva(o);
• filha, de qualquer condição (solteira, casada, viúva, divorciada);
• filho, menor de 21 anos ou, se maior, desde que interdito ou inválido;
• neto(a), órfãos de pai e mãe, desde que essa condição seja anterior ao óbito do

militar;
• mãe viúva, solteira ou desquitada e pai inválido, interdito ou maior de 60 anos;e
• irmãs solteiras, viúvas, desquitadas ou separadas, bem como os irmãos menores

mantidos pelo contribuinte, ou, se maiores, desde que interditos ou inválidos.

(3) Militares falecidos após a vigência da MP nº 2215-10/2001:

• viúvo(a), companheiro(a) declarado(a) na DPMM ou que comprove união estável,
bem como a ex-esposa que percebe pensão alimentícia;

• filhos(as) e enteados(as) ou menor sob guarda ou tutela até os 21 anos, ou até 24
anos de idade se estudantes universitários, ou, ainda, se inválidos;

• mãe e pai, desde que comprovada a dependência econômica; e
• irmão órfão até 21 anos ou até 24 anos de idade se estudante universitário, ou

inválido, desde que comprovada a dependência econômica.
• Onde dar entrada: Sede do SVPM e OMAC.
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Informações complementares estão disponíveis na Carta de Serviços ao Usuário, 

disponível em https://www.marinha.mil.br/svpm 



PAGAMENTO DA PENSÃO MILITAR INICIAL

• Momento: O direito ao recebimento pecuniário da pensão é reconhecido quando da
assinatura do Título de Pensão.

• Como:

(1) Após a concessão do benefício, com a emissão do Título de Pensão, é efetuado o
depósito do valor de uma remuneração em conta-corrente da(o) beneficiária(o), a título
de adiantamento, acrescido do valor correspondente ao auxílio-funeral de direito por
falecimento do(a) militar.

(2) Posteriormente será emitido o primeiro bilhete de pagamento bem como creditado
em conta-corrente da(o) beneficiária(o) o pensionamento regular, efetuado pelo Sistema
de Pagamento da Marinha (SISPAG).

• Prazos:

(1) Poderá ser efetuado em até doze dias úteis para depósito da remuneração e do auxílio
funeral na conta-corrente do beneficiário habilitado.

(2) Até noventa dias para emissão do primeiro bilhete de pagamento e crédito regular do
benefício em conta-corrente da(o) beneficiária(o).

• Momento:

(1) Quando o ex-combatente, assim considerado todo aquele que participou
efetivamente de operações bélicas na Segunda Guerra Mundial, como integrante
da FAB, da Força Expedicionária Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha
Mercante, e que no caso de militar, haja sido licenciado do Serviço Ativo da
Marinha (SAM), retornando à vida civil definitivamente, requer o direito à pensão.

(2) O direito do beneficiário a requerer apensão inicia-se com o óbito do ex-
combatente, que deve ser, antes, comunicado para a posterior entrada no processo de
habilitação. Recomenda-se observar o procedimento para a comunicação do
falecimento, descrito na página 20 desta Carta.

PENSÃO ESPECIAL EX-COMBATENTE
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• Quem tem direito:

(1) ex-combatente;
(2) viúva;
(3) ex-companheira;
(4) ex-cônjuge pensionada;
(5) filho(a) de qualquer condição, solteiro(a), menor de 21 anos ou inválido;
(6) pai e mãe inválidos; e *
(7) irmão e irmã, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos.**
(8) filha maior, independente do estado civil, desde que não receba remuneração de cofres

públicos ou qualquer outra renda, no caso de óbito do ex-combatente anterior a
1988.

• Onde dar entrada: Sede do SVPM@ e OMAC: Agendado para ex-combatentes e seus
pensionistas na Sede do SVPM.

• Como:

(1) O requerimento e declarações necessárias são preenchidos no ato do atendimento,
conferidos e assinados pelo requerente.

(2) O requerente receberá o protocolo da requisição, com o qual poderá acompanhar
pela internet o andamento do processo.

(3) Após a análise do processo e concessão é emitido o Título de Pensão, enviado para a
residência do beneficiário.

(4) Se necessário, a cópia do Título de Pensão pode ser obtida diretamente no atendimento
da Sede do SVPM.

(5) A habilitação da companheira somente pode ser requerida se o excombatente tiver falecido
na vigência da Lei nº 8.059/1990 (Pensão Especial de Ex-Combatente) mediante a
apresentação de documentação comprobatória da união estável.

• Documentos necessários (original e cópia): Lista completa da documentação está disponível
no Anexo (2) desta Carta.

• Tempo de atendimento: Até 40 minutos para cada beneficiário requerente.

• Prazos:

(1) Os prazos para a concessão de um processo de habilitação à pensão são variáveis, de
acordo com cada tipo de pensão requerida e da dependência de informações
complementares à instrução do processo.

(2) Regra geral, todos os processos não ultrapassarão noventa dias para a habilitação,
emissão do Título de Pensão, finalizado com a emissão do bilhete de pagamento e
respectivo crédito em conta-corrente.

* Somente se comprovada a dependência econômica em relação ao
excombatente por ocasião do seu óbito.

** A invalidez tem que ser preexistente à data do óbito.
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PENSÃO CIVIL – HABILITAÇÃO

• Momento: O direito a requerer a pensão inicia-se com o óbito do servidor civil, que deve ser,
antes, comunicado para a posterior entrada no processo de habilitação do(s) beneficiário(s)
da pensão civil. Recomenda-se observar o procedimento para a comunicação do falecimento,
descrito na página 20 desta Carta.

• Onde dar entrada: Sede do SVPM@ e OMAC:

• Agendado para servidores civis e seus pensionistas na Sede do SVPM.

• Como:

(1) Nos setores de atendimento, mediante o preenchimento do requerimento e da
apresentação da documentação obrigatória, os quais são encaminhados à Diretoria do
Pessoal Civil da Marinha (DPCvM), sediada em Brasília/DF, para análise e concessão.

(2) A solicitação pode ser feita por meio de representante legal (procurador, curador ou
tutor), com validade de até 6 meses, conforme normas vigentes da Secretaria de Gestão
Pública, desde que apresentados os documentos obrigatórios, conforme disposto na
página 19 desta Carta.

(3) O tutelado maior de 16 anos deverá estar presente no atendimento e assinar
o requerimento juntamente com o tutor.

(4) Após concedido pela DPCvM, o Boletim de Pensão retorna ao SVPM para
cadastramento e inclusão em folha de pagamento no Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos (SIAPE).

• Documentos necessários (original e cópia): Lista completa dos documentos está disponível
no Anexo (3) desta Carta.

• Tempo de atendimento: Até uma (01) hora para cada beneficiário.

• Prazo: De acordo com o prazo estabelecido pela DPCvM para análise e concessão.
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Documentos necessários 

Pensão viúva 

cônjuge 

- certidão de óbito do(a) militar;

- certidão de casamento;

- certidão (nascimento, casamento ou óbito) de todos os filhos (menor ou maior de idade);

- carteira de identidade atualizada e CPF regular da(o) viúva(o);

- carteira de identidade e CPF do militar;

- comprovante de abertura de conta corrente individual em nome da(o) viúva(o), não podendo  ser conta

poupança ou conta corrente baixa renda; e

- comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos cofres públicos federal, municipal e

estadual (se for o caso).

Pensão 

companheira 

- certidão de óbito do(a) militar;

- certidão de nascimento ou casamento com averbação de separação ou divórcio  do(a) militar;

- certidão (nascimento, casamento ou óbito) de todos os filhos do(a) militar (menor ou maior de idade);

- carteira de identidade atualizada e CPF regular da(o) requerente;

- carteira de identidade e CPF do(a) militar;

- comprovante de abertura de conta corrente individual em nome da(o) requerente, não podendo ser conta

poupança ou conta corrente baixa renda; 

- comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos cofres públicos federal, estadual ou

municipal (se for o caso); e 

- Escritura Pública Declaratória de União Estável ou Justificação Judicial.

OBS: Caso não tenha sido designada beneficiária em vida pelo militar, deverá fazer prova da união estável 

apresentando, além da documentação acima, no mínimo dois outros documentos probatórios da união, tais 

como: certidão dos filhos nascidos da união; prova de domicílio comum; conta bancária conjunta; certidão 

de casamento religioso e outros documentos de igual força probante.

Pensão 

ex-combatente 

 Quando requerida pelo ex-combatente

- certidão de nascimento ou casamento do ex-combatente;

- carteira de identidade e CPF do ex-combatente;

- certidão de guerra (obtida junto à Diretoria de Portos e Costas - Lei nº 5.315/67), se ex-combatente
militar a certidão será emitida pelo comando do Distrito Naval ao qual esteja vinculado;
- comprovante de abertura de conta corrente individual, não podendo ser conta poupança ou conta

corrente baixa renda);e

- comprovante de recebimento de salário, pensão ou aposentadoria dos cofres públicos federal, estadual ou

municipal (se for o caso).

 Quando requerida pela(o) dependente (beneficiário)

- certidão de óbito do ex-combatente;

- certidão de casamento;

- certidão de nascimento, casamento ou óbito de todos os filhos;

- carteira de identidade e CPF da requerente;

- certidão de guerra (obtida junto à Diretoria de Portos e Costas/ Comando do Distrito Naval ao qual esteja
vinculado - Lei nº 5.315/67);
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- comprovante de abertura de conta corrente individual, não podendo ser conta poupança ou conta

corrente baixa renda); e 

- comprovante de recebimento de salário, pensão ou aposentadoria dos cofres públicos federal, estadual ou

municipal (se for o caso).

Reversão de 

Pensão 

- certidão de óbito da(o)  pensionista;

- certidão de todos os filhos (nascimento, casamento ou óbito);

- carteira de identidade da(o) pensionista e da(o) requerente;

- CPF  da(o)pensionista e da(o)  requerente caso não conste na identidade;

- comprovante de abertura de conta corrente individual, não podendo ser conta poupança ou conta

corrente baixa renda; e 

- comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos cofres públicos federal, municipal e

estadual (se for o caso).

Transferência 

de Pensão 

- certidão de óbito da(o) pensionista;

- carteira de identidade da(o) pensionista e da(o) requerente;

- CPF da (o) pensionista e da requerente caso não conste na identidade; e

- comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos cofres públicos federal, municipal e

estadual (se for o caso).

Pensão 

filho(a) 

- certidão de óbito do(a)  militar;

- certidão de óbito da(o) genitor(a);

- certidão (nascimento, casamento ou óbito) de todos os filhos do(a) militar;

- carteira de identidade e CPF da(o) requerente;

- comprovante de abertura de conta corrente individual, não podendo  ser conta poupança ou conta

corrente baixa renda; e 

- comprovante de recebimento de salário/pensão/aposentadoria dos cofres públicos federal,

Informações complementares estão disponíveis no Guia Rápido da Pensão Militar (GIRAPEM), 

acessível em http://www.svpm.mar.mil.br →  Publicações → Manuais 

 Atenção (1) - Os documentos devem ser apresentados na forma original (legível) ou em 
cópia autenticada recente.  

- A autenticação poderá ser feita pelo servidor a quem o documento for
apresentado, mediante cotejo da cópia com o original.   

- Se o documento não estiver em bom estado de conservação (legível)
recomenda-se que seja extraída uma 2ª via. 

(2) - O SIPM poderá exigir, em casos que fujam da normalidade, a apresentação
de outros documentos não mencionados, necessários à habilitação. 
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- Momento: O direito à pensão inicia-se com o óbito do (a) servidor(a) civil, que deve ser

comunicado para que possa ser dada entrada no processo de habilitação do(s) beneficiário(s) da 

pensão civil. 

- Tempo de atendimento: até 40 minutos

- Procedimentos:

(a) devem ser observados os procedimentos descritos para habilitação à pensão

militar, à exceção do que se refere à abertura de requisição no SVPEM e acompanhamento 

do processo por meio desse sistema, uma vez que a análise e concessão do direito são feitas 

pela Diretoria do Pessoal Civil da Marinha (DPCvM). 

(b) após assinado o requerimento e declarações pertinentes (preenchidos no ato do

atendimento),  juntada a documentação necessária e encaminhado à DPCvM, no prazo máximo de 

cinco dias úteis. 

(c) após concedido, o processo retorna ao SVPM para cadastramento e inclusão

em folha de pagamento no Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE).

- Prazo: até 90 dias para inclusão em pagamento.

- Documentos necessários:

Pagamento de Pensão Civil

(1) Certidão de óbito do ex-servidor (a).
(2) Certidão de nascimento ou casamento do ex-servidor (a).
(3) Certidão de casamento / nascimento do (a) requerente.
(4) Cópia do último bilhete de pagamento à época do óbito do instituidor.
(5) Sentença de Separação Judicial no caso de percepção de pensão alimentícia.
(6) Certidão de nascimento, casamento ou óbito de todos os filhos maiores ou meno-res do
exservidor(a).
(7) Documento de identificação e CPF (regular na receita federal) do ex-servi-dor(a).
(8) Documento de identificação atualizado e CPF (regular e com o nome atualizado conforme
estado civil atual, na Receita Federal) do(a) requerente.
(9) Comprovante de residência do (a) requerente.
(10)Título de eleitor do(a) requerente, exceto quando isento pela legislação eleitoral (menores de 16
anos, maiores de 70 anos e inválidos).
(11)Comprovante de abertura de conta corrente individual, não podendo ser conta poupança e nem
conta-salário.
(12)Em caso de recebimento de salário, pensão ou aposentadoria de cofres públicos federal,
municipal e estadual, apresentar o comprovante com o nº de matrícula e o código da espécie (ex:
Certidão do INSS com o nº da espécie do benefício / bilhete de pagamento).
Caso o cofre público seja das Forças Armadas, além do bilhete de pagamento, deve ser	apresentado	o	Título	de	Pensão	
emitido	pela	Força	correspondente

(13) Declaração de união estável em caso de companheira (o) designada(o).
(14) Documento comprobatório de dependência econômica, se for o caso.
(15) Laudo de inspeção médica (TIS), passada por junta Regular de Saúde, que com-prove doença
prevista em lei, no caso de requerente inválida(o),
(16) Certidão de Tutela ou Curatela, se for o caso.
(17) Procuração por instrumento público ou particular (reconhecida em cartório), não podedo ser
substabelecida e com validade não superior a seis meses.
(18) Requerente representado(a) por procurador / curador ou tutor, deverá apresen-tar:



A Capitania dos Portos de Pernambuco é uma Organização Militar de Apoio e Contato 
(OMAC), sendo um elo de ligação entre o Serviço de Recrutamento Distrital (SRD), Divisão de 
Mobilização e Reserva Naval do Comando do Terceiro Distrito Naval, que é o responsável pela 
expedição de documentos como Certificados e Certidões conforme abaixo, cujas demandas dão 
entrada no setor de atendimento ao público presencialmente.

Emissão de Certificados (Documentos originais e cópias):
- Certificado de Reservistas 1ª e 2ª Categorias;
- Isenção; e
- Dispensa de Incorporação (CDI):
-Requerimento a ser Preenchido no local;
-Documento de identificação com foto dentro do prazo de validade, emitido por Órgãos
competentes (RG, CNH, etc.);
-CPF;
-Comprovante de residência (contas públicas: água, luz e gás);
-Uma foto ¾, recente (não pode ser digitalizada);
-Caderneta-Registro (CR) ou Guia de Registro - Histórico (GRH), caso possua;
-Comprovante de recolhimento da multa para o caso de emissão de 2ª via (Art. 177, nº 1, do
RLSM), retirado no local;

-Comprovante de recolhimento da multa, referente ao não comparecimento ao Exercício
de Apresentação da Reserva (EXAR) (Art. 176, nº 3, do RLSM, caso o requerente esteja em 
débito), apenas para emissão de 1ª/2ª Categoria e, Caso o requerente solicite que conste sua 
tipagem sanguínea no certificado deverá apresentar o respectivo comprovante.

-Observações: No caso de solicitação de segunda via, fazer um Boletim de Ocorrência
Policial (BO), relatando a perda, roubo, furto ou  extravio, que poderá ser feito pela internet no 
site www.sds.gov.pe.br. O (BO) só será válido quando autenticado no próprio site.

Emissão de Atestados (Documentos originais e cópias):

- Desobrigado;
-Requerimento a ser Preenchida no local;
-Documento de identificação com foto dentro do prazo de validade, emitido por Órgãos
competentes;
-CPF;
-Comprovante de residência (contas públicas: água, luz e gás)
Certidão de Tempo de Serviço (CTS) - (documentos originais e cópias):
-Requerimento a ser preenchido no local pelo titular ou representante legal (Curador/Procurador);
-Caderneta-registro ou Guia de registro histórico;
-Certificado de reservista;
-Identidade;
-CPF;
-Comprovante de residência (contas públicas:água, luz e gás); e
Indicar Órgão a que se destina a CTS.
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(19) Documento de identificação, CPF e comprovante de residência.
(20) A (o) companheira (o) designada (o) deverá fazer prova de união estável apresen-tando,
além da documentação acima, no mínimo três outros documentos probatórios da união, tais
como: certidão dos filhos nascidos da união; prova de domicilio comum (à época do óbito),
conta bancária conjunta, certidão de casamento religioso, declara-ção de Imposto de Renda,
apólice de seguro, escritura de compra e venda de imóvel, procuração ou fiança reciprocamente
outorgada ou quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a ser comprovado.

 Reservistas Navais



Certidão de Serviços de Guerra (CSG) (Documentos originais e cópias):
Preenchimento do requerimento no local pelo titular, também poderá ser solicitado por 

seus dependentes  diretos ou por Procuração;

-Caderneta-Registro;
-Certidão de nascimento ou casamento;
-Diploma de Medalha de Guerra;
-Certidão de óbito (caso militar ou ex-combatente falecido);
-CPF (do requerente e do ex-combatente);
-Identidade do militar ou do ex-combatente;
-Identidade (requerente);
-Decreto ou Portaria, que originou a TRRm
ou Reforma (caso seja militar);
-Carta-Patente (caso seja Oficial);
-Comprovante de residência (contas públicas: água, luz e gás);
-Bilhete de pagamento (recente); e Título de pensão (caso seja pensionista de militar).

Carta Patente (CP) (Documentos originais e cópias):

-Requerimento a ser Preenchida no local;

-Número  das portarias e respectivas datas de publicação no Diário Oficial da União (D.O.U)
referentes à incorporação, nomeação a -2ºTen, Promoção a 1ºTen e, Licenciamento do Serviço
Ativo da Marinha (LSAM); (Folha Impresssa)
-Cópia do documento de identificação com foto dentro do prazo de validade, emitido por
Órgãos competentes;
-Documento comprobatório de tempo de serviço prestado na MB Caderneta-Registro (CR), caso
possua;
-CPF;
-Comprovante de residência (contas públicas: água, luz e gás). (Documentos originais e cópias)
-Identidade.
-preenchimento do requerimento no local pelo titular, também poderá ser solicitado por seus
dependentes diretos ou por Procuração;
-Documento de identificação com foto dentro do prazo de validade, emitido por Órgãos
competentes;
-CPF;
-Certificado de Reservista, caso possua; e
-Comprovante de residência (contas públicas: água, luz e gás).
-Observações: No caso de  segunda via, fazer  Boletim de Ocorrência Policial (BO)

relatando a perda,  roubo, furto ou extravio, que poderá ser feito pela internet no site 
www.sds.gov.pe.br. O (BO),  só será válido quando autenticado no próprio site.

Reabilitação:
Incapacidade Moral (Documentos originais e xerox):
-Requerimento a ser Preenchida no local;
-Documento de identificação com foto dentro do prazo de validade, emitido por Órgãos
competentes;
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-Observações:No caso de solicitação de segunda via, fazer um Boletim de Ocorrência
Policial (BO) relatando a perda, roubo, furto ou extravio, que poderá ser feito pela internet no 
site www.sds.gov.pe.br. O  (BO)  só será válido quando autenticado no próprio site.



-CPF;
-Certidão de nascimento/casamento;
-Comprovante de residência (contas públicas:água, luz e gás); e
-Atestado passado por autoridade policial competente, sobre a conduta do
requerente,referente aos últimos dois anos. (Art. 110, § 4º, do Decreto Nº 57.654/1966,
Regulamento da Lei do Serviço Militar RLSM).

Incapacidade Física (Documentos originais e xerox):

-Requerimento a ser Preenchida no local;
-Documento de identificação com foto dentro do prazo de validade, emitido por Órgãos
competentes;
-CPF;
-Certidão de nascimento/casamento;
-Comprovante de residência (contas públicas: água, luz e gás); e
-O requerente será encaminhado à Inspeção de Saúde (Art. 110, § 2º, do RLSM) e o Laudo
Médico encaminhado por mensagem ao Com3ºDN.

Horários de Atendimentos:
-O atendimento ao público na Divisão de Veteranos para os Reservistas, será

nos seguintes dias: Segundas e Quintas-feira no horário de 8h05 às 11h45; Terças e Quartas-
feiras no horário de 8h05 às 11h45 e 13:15hs às 16:00 horas, pessoas acima de 60 anos poderá 
ser atendidas pela manhã.

Rotina de Atendimentos

O atendimento ao público no Posto Local de Identificação da Marinha (PLIM-PE) 
será nos seguintes dias: 

Segundas e Quintas-feira no horário de 8h05 às 11h45; Terças e Quartas-feiras no 
horário de 8h05 às 11h45 e 13:15hs às 16:00 horas. Sextas-feira no horário 08h05 
às 11h45, expediente interno e entrega de documentos.

Agendamento

Posto de identificação da Marinha – PLIM-PE

O atendimento será previamente agendado e poderá ser feito no próprio PLIM 
ou por telefone, no (081) 3334-5240 / 3334-5225 e 3334-5237, até o total 
preenchimento das vagas disponíveis.

Oficiais Superiores ou acima e seus dependentes não é necessário agendamento. 
Telefones para contato: Triagem 3334-5240 / 3334-5225 / 3334-5237

Os interessados deverão consultar a página do Serviço de Identificação da Marinha 
(SIM) na internet (www.marinha.mil.br/sim) no link “identificação”, para saber os 
documentos necessários para o agendamento. Os documentos apresentados deverão ser 
originais e cópias tipo xerox. 
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- Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);

- Cartão de identidade da MB atual; e

- Guia de Recolhimento da União – GRU paga no Banco do Brasil, ou desconto em BP.

Condições básicas para identificação no PLIM

Independentemente do motivo para a identificação, o usuário será identificado pelo SIM se 
todos os seus dados cadastrais estiverem corretos, e se este benefício (identificação) 
estiver concedido no banco de dados da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha 
(BDPes). 

Atendimento 

O cartão de identidade da Marinha do Brasil (MB) é pago pelo identificado. O pagamento 
poderá ser realizado com desconto consignado em bilhete de pagamento (BP) para os 
militares da MB, pensionistas e dependentes, estes com o titular presente ou com 
autorização para desconto em BP, disponível na página do SIM, ou Guia de Recolhimento da 
União (GRU)

Documentos necessários

Os documentos necessários dependerão da categoria de cada identificando, e a relação 
de documentos por categoria consta no “site” do SIM: www.sim.mar.mil.br. Porém, basicamente 
os documentos são: 
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Tabela de indenização dos serviços 

MOTIVO DA IDENTIFICAÇÃO......................................................VALOR R$

Primeira via e atualização do cartão de identidade.................................R$ 32,00 
Mudança de fisionomia e mau estado de conservação............................R$ 48,00 
Extravio justificado (com apresentação do Boletim de Ocorrência).......R$ 32,00 
Extravio não justificado...........................................................................R$ 48,00 

Extravio de Identidade 

- FURTO OU ROUBO: sugere-se aos usuários do Sistema de Identificação da Marinha que
providenciem, imediatamente, o Boletim de Ocorrência – BO ou Registro de Ocorrência – RO 
junto a uma Delegacia Policial e, posteriormente, façam a sua reidentificação no SIM/PLIM/EVI. 
Este documento, além de dar respaldo legal aos usuários, em caso de uso indevido por terceiros 
da identidade extraviada, também justifica o extravio, por ocasião da reidentificação, diminuindo 
o valor da indenização.

- PERDA: nas Delegacias de Polícia do Estado, existe um Formulário especifico para
registrar as perdas de documentos, denominado “Registro de Extravio de Documento (RED)”, 
que resguarda o usuário de utilização indevida de terceiros. Todavia, este formulário não serve 
para justificar o extravio e reduzir o valor da indenização da reidentificação no PLIM.

Obs.: às Identificações só serão realizadas, caso os dados Biográficos constantes no 
BDPES estejam de acordo com as certidões apresentadas no ato da identificação.
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- Momento: A Declaração de Dependente (DD) legitima o recebimento dos seguintes

benefícios: Auxílio Funeral (Pagamento do Auxílio Funeral só será efetuado após a publicação da 

suspensão do dependente em Boletim da MB), Assistência Médico-Hospitalar (AMH) 

(Provisoriamente por 180 dias até a publicação em Boletim da MB).

- Tempo de atendimento: 20 minutos, para inclusão de cada dependente.

- Procedimentos:

(a) mediante apresentação da documentação, é elaborada a DD para conferência e

assinatura do requerente, sendo-lhe entregue uma via, com validade de 180 dias, em 

caráter provisório.

(b) o processo é encaminhado, em até cinco dias úteis, à Diretoria de Pessoal Militar

da Marinha (DPMM) / Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais (CPESFN) para análise e inclusão 

no cadastro de dependentes da MB. 

(c) após publicação em Boletim da MB, no prazo de 180 dias, o

dependente poderá ser identificado no SIM e fazer uso regular da AMH. 

- Documentos necessários:

*** 

Dependendo da situação a ser declarada, poderá ser solicitado um ou mais 

desses documentos:  

- certidão de nascimento dos filhos;

- certidão de casamento do(a) militar;

- certidão de óbito do dependente declarado(para casos de suspensão); e

- escritura pública declaratória de união estável ou justificação judicial.

Os documentos devem ser apresentados na forma original (legível) ou em cópia 

autenticada em Cartório com menos de 2 anos.

  Declaração de Dependente (DD)

Atenção: Para melhor conforto, o serviço requer agendamento prévio para 
atendimento. 

- OBS: As Certidões de Nascimento, Casamento com averbação de Divórcio/Separação Judicial
deverão ser emitidas há menos de 2 anos dos seguintes dependentes: Filhas maiores de 21 anos,
Esposas, Companheiras e  demais dependentes indiretos.
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- Momento: A DBI é a primeira declaração que o militar faz quando passa a contribuir

para a pensão militar, normalmente ainda na ativa; já a DBA é a declaração feita pelo militar quando 

ocorre alguma alteração da DBI.  

- Tempo de atendimento: 30 minutos, para declaração de cada beneficiário

- Procedimentos: (a) mediante apresentação da documentação é elaborada a respectiva

Declaração, conforme o caso, para conferência e assinatura do requerente. 

(b) o processo é encaminhado, em até cinco dias úteis, à DPMM /

CPESFN para análise e inclusão ou alteração no cadastro de beneficiários.

Documentos necessários: 

*** 

Dependendo da situação a ser declarada, poderá ser solicitado um ou 

mais desses documentos:  

- certidão de nascimento dos filhos;

- certidão de casamento do(a) militar;

- certidão de óbito do beneficiário declarado (para caso de DBA);

- escritura pública declaratória de união estável ou Justificação

Judicial;

- Certidão de Casamento ou Óbito dos pais (para caso de DBI); e

- Certidão de Nascimento, Casamento ou Óbito dos irmãos (para caso

de DBI).

Os documentos devem ser apresentados na forma original, legível e atualizado,ou 

em cópia autenticada.

Declaração de Beneficiário Inicial e em Aditamento (DBI e DBA)
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- Momento: Quando houver mudança de endereço, ou se por algum motivo o mesmo ainda

não estiver cadastrado. 

- Tempo de atendimento: 10 minutos

- Procedimento: a alteração pode ser feita presencialmente na Sede da CPPE ou pela

página na internet www.sipm.mar.mil.br. 

- Prazo: a atualização é processada no SVPEM no momento da alteração, por meio

de requisição, efetivando-se em até noventa dias, no envio do BP para o atual endereço. 

- Documentos a serem apresentados quando feita presencialmente:

***

Militar 

(veterano militar/pensionista)

Veterano Civil

- carteira de identidade - cópia da carteira de identidade; e

- cópia do CPF

  Alteração de endereço

Alteração de Dados

 Atenção: A alteração também pode ser feita pelo site www.svpm.mar.mil.br 

http://www.sipm.mar.mil.br/
http://www.sipm.mar.mil.br/
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- Momento: Quando o veterano/pensionista muda a conta bancária para recebimento

do  pagamento.

- Tempo de atendimento: 10 minutos

- Procedimento: mediante a apresentação da documentação nos setores de atendimento os
dados bancários são alterados no SIPEM e encaminhados para EAMPE a fim de serem implantados 
no SISPAG.

- Prazo: a atualização é processada no SIPEM no ato do atendimento, por meio de
requisição, efetivando-se em até noventa dias para crédito do pagamento na nova conta. 

- Documentos necessários:

- Momento: mudança de nome do veterano/pensionista por alteração de estado civil.

- Tempo de atendimento: 10 minutos

- Procedimentos:

(a) mediante documentação comprobatória e preenchimento de formulário

que será encaminhado ao SVPM para verificação e alteração no SVPEM. 

- Prazo: até noventa dias para alteração nos sistemas de dados.

- Documentos necessários:

- carteira de identidade do requerente; e

- comprovante bancário original assinado pelo funcionário
da instituição financeira (extrato ou saldo, depósito

autenticado mecanicamente ou cheque pessoal rasurado)

- certidão de casamento; e

- certidão de Nascimento ou Casamento com averbação do divórcio, quando houver

alteração de nome.

   Alteração de nome

  Alteração de conta corrente

 Atenção: Recomenda-se não encerrar a conta antiga até que o pagamento seja depositado na 
nova conta.  
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- Momento: Quando houver incorreção (erro) de dados cadastrais (nome, filiação, data de

nascimento, CPF, número de identificação pessoal – NIP). 

- Tempo de atendimento: 10 minutos

- Procedimentos:

(a) preenchimento de formulário próprio nos setores de atendimento, visando à correção

de dados nos SVPEM, SIAPE e SISPAG (Sistema de Pagamento de Pessoal). 

(b) requerimento endereçado à DPMM para correção no banco de dados de pessoal.

(c) requerimento ao SVPM para correção dos dados constantes no Título de Pensão.

- Prazo: até noventa dias para alteração nos sistemas.

- Documentos necessários:

***

 

- Momento: Quando o próprio veterano militar ou seu dependente objetivarem:

 Auxílio-Invalidez;
 Isenção de pagamento de Imposto de Renda na Fonte;
 Reforma por incapacidade definitiva para o Serviço Ativo da Marinha (SAM);
 Revisão de Reforma por doença relacionada ao serviço;
 Revisão de Reforma por idade-limite;
 Verificação de preexistência de doença especificada na lei e incapacidade;  e
 Verificação de preexistência de invalidez .

Documentação comprobatória da alteração + 

 formulários próprios preenchidos na CPPE.

Alteração de dados cadastrais

Inspeção de Saúde
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Ou ainda, quando pensionista/dependente e ex-combatente objetivarem: 

 Concessão de isenção do pagamento do Imposto de Renda na Fonte; e
 Verificação de preexistência de doença.

- Tempo de atendimento: 10 minutos

- Procedimentos:

(a) preenchimento de formulário próprio nos setores de atendimento, encaminhado

mediante ofício à DPMM/CPESFN, quando se tratar de veterano militar e seu dependente, ou 

ao requerer junto ao OMAC inspeção de saúde para SVPM, quando se tratar de anistiado 

político, pensionista, ex-combatente e seu dependente. 

(b) após, o veterano/pensionista é contatado (por carta ou por telefone) para

comparecer ao órgão de saúde determinado, fim iniciar procedimento de inspeção. 

(c) concluída a inspeção, a DPMM/CPESFN e o SVPM são informados do

resultado por meio do recebimento do Termo de Inspeção de Saúde (TIS), dando 

prosseguimento ao atendimento da solicitação. 

- Prazo: até noventa dias a partir do recebimento do TIS, emitido pela Junta de Saúde da

Marinha. 

Requerente Documentos necessários

Veterano militar - carteira de identidade

OMAC
Dependente 

do veterano militar

- carteira de identidade e CPF do dependente;

- certidão de nascimento/casamento do dependente;

- carteira de identidade e CPF do veterano e
- Certidão de óbito do militar conforme o caso.

Pensionista militar 

e  

ex-combatente 

- carteira de identidade e CPF; e

- título de pensão (para ex-combatente).

Dependente 

da (o)  pensionista 

militar e do ex-

combatente 

- carteira de identidade e  CPF do dependente;

- certidão de nascimento/casamento do dependente;

- título de pensão; e

- identidade e CPF da(o) pensionista ou ex-combatente.

*** 
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- Momento: Quando há a necessidade de requerer o desconto da parcela FUSMA para fim

de direito à assistência médico-hospitalar (AMH), caso não tenha sido implantado em BP 

automaticamente; ou necessidade de solicitar a emissão do Cartão de Habilitação de Assistência 

Médico-Hospitalar (CHASM), para dependente interdito, impossibilitado de ser identificado no 

SIM. 

- Tempo de atendimento: 15 minutos

- Procedimento: requerimento preenchido nos setores de atendimento endereçado à

DPMM (emissão do CHASM) ou SVPM (implantação de desconto da parcela FUSMA).

- Prazo: até noventa dias.

- Documentos necessários:

Desconto FUSMA Solicitação do CHASM

- certidão de nascimento;

- carteira de identidade e CPF; e

- título de pensão, se for o caso.

- carteira de identidade do militar

***

 

- Momento: Consiste no ressarcimento percentual do que foi pago pelo(a) veterano civil

e pensionista, a título de plano de saúde para o próprio e dependente. 

- Tempo de atendimento: 15 minutos

- Procedimento:

Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA)

Benefício de Assistência à Saúde (BAS)
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*** 

Capitania. 

- Momento: Quando o veterano/pensionista nomear procurador para representá-lo na CPPE.

- Tempo de atendimento: 15 minutos

- Procedimentos:

(a) documentação apresentada será cadastrada no SVPEM pelo atendente desta

(b) para o recadastramento a procuração tem prazo de validade de seis meses,

poderá ser pública ou particular específica para recadastramento cujo original ficará arquivada na 

Capitania dos Portos de Pernambuco.

- Prazo: o cadastro é executado no ato do atendimento, ficando registrado no SVPEM.

- Documentos necessários (do procurador):

***

- procuração (instrumento público ou particular com firma reconhecida);

- carteira de identidade;

- CPF; e

- comprovante de residência.

(a) preenchimento de modelo próprio nos setores de atendimento da CPPE.

(b) encaminhado ao SVPM para análise e inclusão em documento (Ordem de Serviço) para

posterior crédito em BP.

- Prazo: até noventa dias.

- Documentos necessários:

- carteira de identidade;

- CPF; e

- doze últimos boletos bancários do plano de saúde contratado.

Cadastro de Procurador

Obs.: A comprovação do pagamento do Plano de Saúde, deverá ocorrer 
anualmente no mês de abril impreterivelmente.
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- Momento: Quando do falecimento de dependente de militar veterano.

- Tempo de atendimento: 15 minutos

- Procedimentos: após preenchimento de formulário próprio e apresentação da

documentação probatória, o processo será analisado por esta Capitania, que lançará em OS e 

encaminhará para a EAMPE que implantará no bilhete de pagamento (BP) do militar.      

- Prazo: até 20 dias úteis.

- Documentos necessários:

- Momento: Quando um terceiro busca ser ressarcido por ter custeado o funeral do militar/

viúva(o) . 

- Tempo de atendimento: 25 minutos

- Procedimentos: após preenchimento de formulário próprio e apresentação da

documentação probatória, o processo será encaminhado para o SIPM, que após análise, efetuará o 

crédito em conta corrente do requerente.

- Prazo: até 20 dias úteis.

- Documentos necessários:

- certidão de óbito; e

- carteira de identidade e CPF do(a) militar.

- certidão de óbito;

- nota fiscal original (deve conter o CNPJ da funerária);

- CPF e carteira de identidade do(a) militar falecido(a) ou viúva(o);

- CPF e carteira de identidade da requerente;

- declaração do Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) de que não

foram utilizados os serviços funerários conveniados;

- comprovante bancário; e
- quando o funeral for custeado por terceiros deverá conter declaração de

dependentes do falecido informando do custeio por parte do requerente.

    Custeio funeral

 Atenção: Para melhor conforto, o serviço requer agendamento prévio para atendimento, na 
Sede, dos praças e pensionistas.  

endereço

Auxílio funeral 

 Auxílio e Custeio Funeral
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*** 

- Momento: O Auxílio-Invalidez é um direito pecuniário devido ao militar na inatividade,

reformado como inválido, por incapacidade para o serviço ativo, devendo, para sua manutenção, ser 

apresentada anualmente declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada, pública ou 

privada. 

- Tempo de atendimento: 20 minutos

- Procedimentos: - Para requerimento do benefício

(a) será preenchido formulário próprio nos setores de atendimento, encaminhado

mediante ofício para DPMM/CPESFN.

(b) após, o veterano militar é contatado (por carta ou por telefone) para comparecer ao

órgão de saúde determinado, fim iniciar procedimento de inspeção. 

(c) concluída a inspeção, a DPMM/CPESFN são informados do resultado por meio do

recebimento do Termo de Inspeção de Saúde (TIS), dando prosseguimento à solicitação. 

- Para a comprovação anual, o veterano militar preencherá declaração

de que não exerce atividade remunerada. 

- Prazo: até noventa dias a partir do recebimento do TIS emitido pela Junta de Saúde da

Marinha, para recebimento do benefício. 

- Documentos necessários:

Para requerer o benefício Para comprovação anual

- carteira de identidade - cópia da carteira de identidade; e

- cópia do CPF.

Auxílio-Invalidez
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*** 

- Momento: O veterano militar faz jus a receber um soldo de seu posto ou graduação, a

título de Adicional de Natalidade, por motivo do nascimento de filho. 

- Tempo de atendimento: 20 minutos

- Procedimento: após preenchimento de formulário próprio e apresentação da

documentação probatória, o processo será encaminhado para Escola de Aprendizes-Marinheiro de 

Pernambuco (EAMPE), que após análise, efetuará a implantação do benefício em BP.

- Prazo: até noventa dias para implantação em BP.

- Documentos necessários:

***

- Momento: O Auxílio Pré-Escolar consiste no pagamento de benefício, cujo valor é fixado

pela Secretaria da Administração Federal, com o objetivo de propiciar assistência pré-escolar à 

dependente de servidor militar e civil desde o nascimento até os cinco anos de idade. 

- Tempo de atendimento: 20 minutos

- certidão de nascimento do dependente; e

- carteira de identidade e CPF do militar.

Adicional de Natalidade

Auxílio Pré-Escolar 

 Atenção: A comprovação anual é condição para manutenção do pagamento do benefício. 
Recomenda-se que seja atualizada (a comprovação) na época da realização do recadastramento.  
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- Procedimento: preenchimento de requerimento próprio nos setores de atendimento, que

será encaminhado ao SIPM (quando se tratar de Servidor Civil aposentado) ou à EAMPE (quando se 

tratar de militar veterano) para análise e posterior implantação do benefício em BP. 

- Prazo: até noventa dias

- Documentos necessários:

 

- Momento: Quando os veteranos militares e pensionistas desejam solicitar o bloqueio/

desbloqueio das respectivas matrículas financeiras, visando evitar/autorizar a implantação de 

novos descontos referentes a empréstimos em BP. 

- Tempo de atendimento: 5 minutos

- Procedimento: preenchimento de formulário próprio nos setores de atendimento, o qual é

encaminhado a PAPEM no prazo de até um dia útil.

- Documentos necessários: Basta o preenchimento do formulário, também disponível em

http://www.svpm.mar.mil.br →  Consulta → Requerimento Diversos

- certidão de nascimento do dependente;

- carteira de identidade e CPF do militar; e

- laudo médico, no caso de dependente especial (idade mental inferior a cinco

anos).

Bloqueio/Desbloqueio para consignação de empréstimo

***

- Momento: serviço oferecido a veteranos militares, ex-combatentes e seus pensionistas,

que consiste na possibilidade de desconto do aluguel em BP. 

- Tempo de atendimento: 20 minutos

- Procedimento: entrega nos setores de atendimento do formulário preenchido e assinado

pelo locador, com firma reconhecida.

- Prazo: até noventa dias para inclusão em BP

Consignação de Aluguel em Bilhete de Pagamento (BP)

Obs.: O Auxílio Pré-Escolar só será pago ao veterano militar após a 
publicação em Boletim da MB
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Documentos necessários

Contrato direto com o locador 
-carteira de identidade e CPF do requerente (locador); e

-cópia da carteira de identidade e CPF do beneficiário (locatário).

-cópia da carteira de identidade e CPF do requerente (locador);

- cópia da carteira de identidade e CPF do beneficiário;

Locador representado por 

imobiliária 

- procuração atual, original, com fim específico, do proprietário

autorizando a pessoa física ou a imobiliária a administrar o imóvel;

- contrato Social da imobiliária;

- procuração da imobiliária para o seu representante que assinará o

formulário de consignação; e

-carteira de identidade e CPF do representante da imobiliária ou da

pessoa física.

***

- Momento: Necessidade de cópias de fichas financeiras e/ou comprovantes de

rendimentos. 

- Tempo de atendimento: 20 minutos

Procedimentos: a solicitação de cópia será por meio de requerimento ao SVPM. O custo das cópias 

será indenizado pelo solicitante.

- Prazo: para os documentos solicitados por requerimento o prazo é de até 30 dias.

*** 

- Momento: para acessar o SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Pessoal) com o
fim de consulta ao bilhete de pagamento, ao formulário de comunicação de irregularidades nas 

Ficha financeira/Comprovante de rend  imentos

Senha SIAPEnet

Atenção: os últimos doze comprovantes de rendimentos ficam disponíveis na página da
PAPEM, acessada no site www.papem.mar.mil.br

http://www.sipm.mar.mil.br/
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 consignações e às informações pertinentes aos veteranos civis e pensionistas civis, por meio de uma 
senha e de um código de segurança.  

- Tempo de atendimento: 10 minutos.

- Procedimentos:

As instruções detalhadas do procedimento estão disponíveis no link: http://www.siapenet.gov.br 

AMH Assistência Médico-Hospitalar

BAS Benefício de Assistência à Saúde

BO Boletim de Ocorrência

BP Bilhete de Pagamento

CPPE Capitania dos Portos de Pernambuco

CHASM Cartão de Habilitação de Assistência Médico-Hospitalar

DBA Declaração de Beneficiário em Aditamento

DBI Declaração de Beneficiário Inicial

DD Declaração de Dependente 

DPCvM Diretoria do Pessoal Civil da Marinha

(a) o cliente preencherá o requerimento próprio de desbloqueio de senha nos setores de atendimento.

(b) após tramitação, o usuário receberá, via e-mail, a informação de desbloqueio da senha,
possibilitando-lhe o acesso.

(c) o acesso ao site somente será possível após confirmação de e-mail pelo servidor veterano.

(d) o sistema gerará um código de segurança, que será a garantia de que o portal está sendo acessado
pelo usuário habilitado, evitando acessos indevidos.

(e) quando houver erro na informação dos dados cadastrais e a senha de acesso for bloqueada, o
desbloqueio será realizado no SIGAC.

- Prazo: até trinta dias para recebimento do e-mail de informação de desbloqueio da senha.

- Documentos necessários:

- CPF;

- carteira de identidade;

- título de eleitor;

- PIS/PASEP (exceto para pensionistas);

- certidão de nascimento ou casamento;

- comprovante de residência (com CEP),

- telefone residencial (sem o DDD); e

- e-mail ativo.

http://www.sipm.mar.mil.br/Consulta/siapenet.htm
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DPMM Diretoria do Pessoal Militar da Marinha

EAMPE Escola de Aprendizes-Marinheiro de Pernambuco

FUSMA Fundo de Saúde da Marinha

GIRAPEM Guia Rápido da Pensão Militar

JIPE Jornal dos veteranos e Pensionistas

NIP Número de Identificação Pessoal

OMAC Organização Militar de Apoio e Contato

OREC Organização Recadastradora

OREM Organização Recadastradora Extra-Marinha

PAA Posto de Atendimento Avançado

PAPEM Pagadoria de Pessoal da Marinha

SASM Serviço de Assistência Social da Marinha

SIAPE Sistema Integrado de Administração de Pessoal

SISPAG Sistema de Pagamento de Pessoal

SIM Serviço de Identificação da Marinha

SIPEM Sistema de veteranos e Pensionistas da Marinha

SISAQUA Sistema de Controle de Aquaviário

SISAP Sistema Integrado de Atendimento ao Público 

SISADM Sistema de Administração do DPCNet

CPPE Serviço de veteranos e Pensionistas da Marinha

TIS Termo de Inspeção de Saúde

Obs.: No endereço eletrônico www.svpm.mar.mil.br na aba Consulta / 
Formulários, encontram-se os diversos formulários de interesse dos usuários.



Horário de atendimento EPM no GAP: 

- Os atendimentos ao público do EPM são realizados de segunda a quinta-feira:
- segunda e quinta de 08h05 às 11h45;
- terça e quarta: das 08h05 às 11h45 e de 13h15 às 16h, exceto em feriados; e
- As sextas-feiras das 08h05 às 11h45, expediente interno e entrega de documentos.
-

Atendimento telefônico:  

● (81) 3424-7111 / 3334-5264 (nos dias úteis, das 08h05 às 11h45 horas e das 13h15 às 16h).
● E-mail: j.ferreira@marinha.mil.br / antonio.ramos@marinha.mil.br / gibson.carmo@marinha.mil.br

Prezados Usuários do GAP-EPM:

1. O preenchimento correto de todas as informações nos requerimentos é de grande importância pois
elas acompanharão todas as fases do trâmite aos locais de análise, prontificação e encerramento do
processo.
2. Todos os serviços disponíveis ao Usuário quando solicitado, serão registrados e protocolados no
Sistema de Atendimento ao Público (SISAP).
3. O Usuário ao ser atendido e tendo o seu pedido protocolado, receberá o “Comprovante de
Protocolo”.
4. O Usuário poderá realizar o acompanhamento do seu Processo, efetuando consulta sobre o seu
andamento no site da CPPE no link “SISAP-Andamento de Processos”.
5. Concluído o trâmite do processo, o Usuário receberá via e-mail e/ou SMS, mensagem
comunicando sua prontificação, colocando à disposição o serviço solicitado ou participando o
indeferimento/arquivamento do processo, virtude não ser possível o atendimento do serviço
requerido.
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***
Revalidação de Etiqueta

Pré-requisitos necessários:

a)Para revalidação da CIR será necessário o comparecimento do aquaviário à Organização Militar (OM) 
de sua jurisdição, para emissão de “Etiqueta de Dados Pessoais”;
b) As emissões das 1ª e 2ª via da CIR serão gratuitas quando esgotar-se o espaço destinado a anotações 
e certificações;
c) com exceção do caso acima, a emissão de outras vias da CIR estará sujeita ao pagamento de 
emolumento estabelecido pela DPC; e
d) após aceita a documentação, enquanto estiver em andamento o processo de emissão da CIR ou de 
atualização de habilitação, a CP/DL/AG poderá conceder ao aquaviário uma licença provisória para o 
exercício da profissão;

Na CIR serão feitos, obrigatoriamente, os seguintes registros:

a) dados de identificação do aquaviário;
b) averbação de cursos, títulos e outras certificações;
c) categoria profissional;
d) registro de certificados e averbação de títulos de habilitação;
e) datas e locais de embarques e desembarques e função a bordo;
f) dados da embarcação; e
g) histórico (anotações de carreira, elogios e ato de bravura, informações de saúde e outros dados 
julgados necessários).

As anotações correspondentes aos itens a, b, c, e d serão lançadas pela CP/DL/AG ou pelos Centros de 
Instrução (CIAGA e CIABA);
As anotações correspondentes aos itens e, f e g serão lançadas pela Empresa, proprietário, armador ou 
seu preposto (representante legal), ou ainda, pelo Comandante da embarcação; e
A identificação do aquaviário na CIR será conforme estabelece a Convenção 108, da Organização 
Internacional de Trabalho (OIT);

Documentação e pré-requisitos necessários:

1) Requerimento do interessado;
2) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais;
3) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original para brasileiros). Para estrangeiros, Carteira de Identidade de Estrangeiro ou Visto de 
Permanência expedido pela Polícia Federal dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original);
4) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há menos de um(1) ano, 
que comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as condições visuais e auditivas;
5) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e
6) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada 
ou cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes 
acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do 
Anexo 1-L da NORMAM-13/DPC).

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

SERVIÇOS OFERECIDOS
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***
Emissão de 2ª via da CIR para brasileiros e estrangeiros

(no caso de extravio, dano, roubo ou furto)

Documentação  necessária:

1) Requerimento do interessado;
2) CIR (original), no caso de dano;
3) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original);
4) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
5) Comprovante de residência com CEP correspondente ao último mês (conta de luz, água, gás ou 
telefone); notificação do Imposto de Renda do último exercício, recibo da declaração referente ao 
exercício em curso; contrato de locação em que figure como locatário ou declaração de residência, firmada 
pelo próprio interessado ou por procurador;
6) Registro de Ocorrência (RO) ou declaração firmada pelo requerente, conforme anexo 1-K, onde conste 
o fato gerador do pedido, no caso de extravio, roubo ou furto;
7) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo branco e sem
chapéu (para cada documento solicitado); e
8) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia).

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis

***
LIVRO DE REGISTRO DO MERGULHADOR (LRM)

Os integrantes do 4º Grupo-Mergulhadores, após a emissão da CIR, deverão adquirir o Livro de Registro 
do Mergulhador (LRM) junto ao site da EMGEPRON no endereço eletrônico: 
www.cartasnauticasbrasil.com.br (Link Livros/Livros da DPC). Após o recebimento do LRM pelo 
Mergulhador, os mesmos deverão comparecer a uma CP/DL/AG portando o LRM para homologação. 

Documentação  necessária:

1) Requerimento do interessado;
2) CIR do aquaviário (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais;
3) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original);
4) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
5) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes 
acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do 
Anexo 1-L da NORMAM-13/DPC); e
6) Uma (01) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo branco e sem
chapéu (para cada documento solicitado).

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis
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***
Ascensão de Categoria (AQUAVIÁRIO)

A ascensão de categoria dar-se-á por conclusão de estágio, curso e/ou tempo de embarque. Exigirá registro 
na CIR e emissão de outra certificação, se for o caso, além de atualização no Sistema de Controle de 
Aquaviário (SISAQUA).
Os requisitos a serem cumpridos para acesso às diversas categorias do pessoal da Marinha Mercante, 
limitações e observações pertinentes encontram-se no QUADRO GERAL DE CERTIFICAÇÕES (Anexo 
2-A) destas Normas . Cabe ao aquaviário a iniciativa de requerer, à sua OM de jurisdição, a ascensão de 
categoria para a qual possua os requisitos. Os registros da CIR, para o cômputo do tempo de embarque 
exigido para ascensão às categorias Capitão de Longo Curso (CLC) e Oficial Superior de Máquinas 
(OSM), serão analisados qualitativamente, observando-se a compatibilidade dos registros de embarques 
lançados na CIR com o CTS das embarcações, visando comprovar se o embarque ocorreu na categoria e 
função necessária para a ascensão pretendida, a fim de evitar que seja computado o tempo de embarque do 
aquaviário exercendo cargo ou função inferior à sua categoria ou qualificação.

Documentação e pré-requisitos necessários:

1) Requerimento do interessado;
2) Carta de recomendação da empresa (quando for o caso) (item 0201 da NORMAM- 13/DPC);
3) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original);
4) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
5) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais e das folhas de 
registros de embarque da CIR;
6) Documento que comprove tempo de embarque em navios de bandeira estrangeira (anexo 1-G da 
NORMAM-13) (quando aplicável);
7) Documento que comprove o tempo de exercício na categoria de Mergulhador que opera com Ar 
Comprimido - MGE por um período mínimo de 2 (dois) anos (somente para aquaviários do 4º Grupo – 
Mergulhadores);
8) Documentos que comprovem o cumprimento de requisito para a ascensão (conclusão de curso ou tempo 
de embarque, conforme Quadro Geral de Certificações - Anexo 2-A da NORMAM-13/DPC);
9) Certificado de conclusão do Curso Expedito de Mergulho Saturado (C-Exp-MGSAT) realizado no 
CIAMA ou de curso de mergulho profissional equivalente, realizado em entidade credenciada pela DPC; 
(somente para aquaviários do 4º grupo – Mergulhadores);
10) Certificado de Competência, quando houver alteração de Regras ou retirada de limitações;
11) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes 
acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do 
Anexo 1-L da NORMAM- 13/DPC); e
12) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por médico do trabalho, há menos de um (1) ano, que 
comprove bom estado mental e físico, explicitamente as condições visuais e auditivas.

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis
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***
Transferência de Categoria Entre Seções ou Grupos Diferentes

A transferência de categorias de aquaviários de Grupos e/ou Seções exige criteriosa avaliação de 
competência. A transferência poderá ser concedida, em caráter excepcional, pelo Capitão dos Portos, 
mediante requerimento do interessado, observando a seguinte documentação e pré-requisitos
necessários:

Documentação necessária:

1) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original);
2) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
3) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes 
acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do 
Anexo 1-L da NORMAM-13/DPC);
4) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais e das folhas de registros 
de embarque da CIR;
5) Certificados de conclusão de cursos realizados pelo requerente no âmbito do Ensino Profissional 
Marítimo (EPM) correspondentes à categoria em que está enquadrado;
6) Certificado de conclusão de cursos que são pré-requisitos para a categoria pretendida; e
7) Comprovante de escolaridade emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 
compatível com a categoria pleiteada .

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis

***
Transferência de Jurisdição de Aquaviário

O aquaviário que desejar mudar sua jurisdição, poderá requisitá-la na CP de sua escolha.

Documentação necessária:

1) Requerimento do interessado;
2) CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais;
3) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação  do 
original);
4)CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e
5) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes 
acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do 
Anexo 1-L da NORMAM-13/DPC).

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis
***

Emissão e Manutenção de Certificado de Competência (DPC-1031)

Os certificados para comandantes, oficiais e pessoal subalterno serão emitidos  automaticamente, mediante 
aprovação em curso ou exame previsto na NORMAM-30/DPC-Vol I e/ou por substituição
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dos modelos antigos, mediante requerimento e apresentação da documentação e pré-requisitos 
necessários abaixo relacionados, conforme o caso.

Documentação  necessária:

1) Requerimento do interessado;
2) CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais;
3) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por médico do trabalho, há menos de um (1) ano, que 
comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as condições visuais e auditivas;
4) Certificados de competência que comprovem habilitações específicas a serem registradas (original e 
cópia simples);
5) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original);
6) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
7) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes 
acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do 
Anexo 1-L da NORMAM-13/DPC); e
8) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo branco e aprovação sem 
chapéu (para cada documento solicitado).
Nos casos de em cursos ministrados nos Centros de Instrução, a emissão do certificado pelo respectivo 
Centro será automática;

Prazo máximo para emissão: 30 dias úteis.
***

Revalidação do Certificado de Competência (DPC-1031)

Documentação necessária:

1) Requerimento do interessado;
2) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto e das folhas de registros de embarque da CIR;
3) Certificado DPC-1031 original a ser revalidado; 
4) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com do original);
5) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
6) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes 
acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do 
Anexo 1-L da NORMAM-13/DPC);
7) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por médico do trabalho, há menos de um (1) ano, que 
comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as condições visuais e auditivas;
8) Documento que comprove tempo de embarque (conforme previsto no item 0121 da NORMAM-13/
DPC);
9) Documento que comprove tempo de embarque em navios de bandeira estrangeira (anexo 1-G da 
NORMAM-13/DPC) (quando aplicável);
10) Certificado de competência e outros que comprovem habilitações específicas a serem registradas no 
novo certificado (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 11) Uma (1) foto 
5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo branco e sem chapéu (para cada 
documento solicitado);
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12) Documento, emitido pela empresa/navio, atestando que o marítimo tenha sido submetido a 
treinamentos específicos em instalações apropriadas a bordo, compreendendo técnicas de sobrevivência 
pessoal, além de prevenção e combate a incêndio (Portaria nº 347/2013/DPC);
13) Documento, emitido pela empresa ou instituição de ensino acreditada/credenciada pela DPC, 
atestando que o marítimo tenha sido submetido a treinamentos práticos, compreendendo técnicas de 
sobrevivência pessoal, além de prevenção e combate a incêndio (Portaria nº 347/2013/DPC);
14) Documento, emitido pela empresa/navio, atestando que o marítimo tenha sido submetido a 
treinamentos específicos em instalações apropriadas a bordo, exigidos para manutenção da proficiência, 
respectivamente, em embarcação de sobrevivência ou de salvamento e embarcação rápida de salvamento 
e o padrão de competência exigido para controle de operações de combate a incêndio (Portaria nº 
347/2013/DPC);
15) Documento, emitido pela empresa ou instituição de ensino acreditada/credenciada pela DPC, 
atestando que o marítimo tenha sido submetido a treinamentos práticos, exigidos para manutenção da 
proficiência, respectivamente, em embarcação de sobrevivência ou de salvamento e embarcação rápida 
de salvamento e o padrão de competência exigido para controle de operações de combate a incêndio 
(Portaria nº 347/2013/DPC); e
16) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia).

Prazo máximo para emissão: 30 dias úteis.

***
2ª Via do Certificado modelo DPC-1031, no Caso de Dano, Extravio,

Roubo ou Furto

Documentação necessária:

1) Requerimento do interessado;
2) Certificado DPC-1031 (original), no caso de dano;
3) Registro de Ocorrência (RO) ou Declaração firmada pelo requerente, conforme anexo 1-K, onde 
conste o fato gerador do pedido, no caso de extravio, roubo ou furto;
4) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais;
5) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por médico do Trabalho, há menos de um (1) ano, que 
comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as condições visuais e auditivas;
6) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original);
7) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
8) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes 
acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do 
Anexo 1-L da NORMAM-13/DPC);
9) Certificados de competência que comprovem habilitações específicas a serem registradas (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
10) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo branco e sem chapéu 
(para cada documento solicitado); e
11) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia).

Prazo máximo para emissão: 30 dias úteis
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***
Emissão de Certificado de Proficiência (DPC-1034)

Documentação necessária:

1) Requerimento do interessado;
2) CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais;
3) Folhas de registro de embarque da CIR (original e cópia simples) (nos casos de familiarização em navio-
tanque e de transferência de grupos);
4) Documento, emitido pelo comandante do navio, atestando a conclusão de estágio supervisionado de 
familiarização de navio-tanque (quando for o caso);
5) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original);
6) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
7) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por médico do trabalho, há menos de um (1) ano, que 
comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as condições visuais e auditivas;
8) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima, 
poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L 
da NORMAM-13/DPC); e
9) Documentos que comprovem a conclusão dos cursos específicos e/ou habilitações necessárias para o 
recebimento do certificado desejado (original e cópia simples).

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.
***

Revalidação de Certificado de Proficiência (DPC-1034)

Documentação e pré-requisitos necessários:

1) Requerimento do interessado;
2) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais e das folhas de registros 
de embarque da CIR;
3) Comprovação de embarque em navios de bandeira estrangeira (anexo 1-G da NORMAM-13) (quando 
aplicável);
4) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original) ou, no caso de estrangeiro, Carteira de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal 
dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
5) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
6) Certificado(s) de Competência e outros que comprovem habilitações específicas a serem registradas no 
novo certificado (original e cópia simples);
7) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima, 
poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L 
da NORMAM-13/DPC);
8) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há menos de um (1) ano, que 
comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as condições visuais e auditivas; e
9) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia).

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.
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***
Emissão de Certificado de Competência (DPC-1034), emitido por reconhecimento

de certificados de Governos estrangeiros, decorrente de inscrição inicial

Documentação  necessária:

a) Requerimento do interessado, solicitando o reconhecimento e inscrição inicial;
b)Certificado de Proficiência do país de origem (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original);
c) Caderneta de Inscrição e Registro (Seaman`s Record Book) do país de origem (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original);
d) Documento oficial de identificação de Estrangeiro, dentro da validade, com foto (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original);
e)Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), somente para estrangeiro;
f) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo branco e sem chapéu (a ser 
utilizada na CIR);
g) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há menos de um (1) ano, 
que comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as condições visuais e auditivas;
h) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água,gás ou telefone - 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia simples). Caso 
o interessado não apresente um dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma 
declaração de residência assinada,conforme anexo 1-L da NORMAM-13;
i) Comprovante de escolaridade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
j) Histórico escolar (relação das disciplinas cursadas e respectiva carga horária) do curso referente à 
habilitação declarada (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e
k) Comprovante de realização do correspondente Estágio Embarcado previsto na Convenção STCW-78, 
como emendada, para as Regras II/1, II/4, III/1, III/4, III/6 e III/7(cópia autenticada ou cópia simples 
com apresentação do original).

Prazo máximo para emissão: 30 dias úteis.
***

2ª via de Certificado de Competência (DPC-1034), no Caso de Dano,
Extravio, Roubo ou Furto

1) Requerimento do interessado;
2) Certificado DPC-1034 (original), no caso de dano;
3) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais;
4) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por Médico do Trabalho, há menos de 1 ano, que 
comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as condições visuais e auditivas;
5) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original) ou, no caso de estrangeiro, Carteira de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal 
dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
6) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
7) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes 
acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do 
Anexo 1-L da NORMAM-13/DPC);
8) Registro de Ocorrência (RO) ou declaração firmada pelo requerente, conforme anexo 1-K, onde conste 
o fato gerador do pedido, no caso de extravio, roubo ou furto; e
9) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia).
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Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis
***

Emissão de Certificado de Tempo de Serviço para Ex-Alunos da EMM ou EFOMM (DPC-1019 ou 
DPC-2209) EFOMM (DPC-1019 OU DPC-2309)

Documentação necessária:

a) Requerimento do interessado ao CIAGA ou CIABA;
b) Certificado de Reservista (cópia); e
c) Certidão de nascimento ou de casamento (cópia).
O requerimento poderá ser remetido pelo correio para um dos CI, dependendo do local onde o curso foi 
realizado.

Prazo máximo para emissão: 10dias úteis

***
Emissão de Certificado de Curso para Portuário (DPC-1037A)

Documentação e pré-requisitos necessários:
O/S de conclusão do respectivo curso, mediante a relação de matriculados/concluintes fornecida pelos 
OGMO.

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis

***
Emissão de Certificado de Curso para Portuário (DPC-1037B)

Documentação e pré-requisitos necessários:
O/S de conclusão do respectivo curso, mediante a relação de matriculados/concluintes fornecida pelos 
OGMO.

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis

***
Emissão de Certificado de Exame para Portuário (DPC-1037C)

Documentação e pré-requisitos necessários:
O/S de conclusão do respectivo curso, mediante a relação de matriculados/concluintes fornecida pelos 
OGMO.

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis

***
Emissão de Certificado de Curso do PDP

Documentação e pré-requisitos necessários:
O/S de conclusão do respectivo curso, mediante a relação de matriculados/concluintes fornecida pelos 
OGMO.

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis
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EFOMM (DPC-1019 OU DPC-2309)

Homologação de Embarque de Aquaviários Brasileiros em
Navios de outras Bandeiras

Documentação e pré-requisitos necessários:

1) Requerimento do interessado;
2) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais e das folhas de 
registros de embarque;
3) Documento, devidamente atualizado e expedido pela empresa estrangeira proprietária da embarcação, 
que comprove a participação do aquaviário em cada período considerado e o exercício da função 
especificada, conforme o modelo constante do Anexo 1 - H da NORMAM-13/DPC;
4) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original);
5) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e
6) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia
autenticada ou cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada,
(modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13/DPC).
Não há mais a necessidade de homologação de embarques realizados por marítimo brasileiro, em navios 
de bandeira estrangeira, autorizados a operar em águas jurisdicionais brasileiras, desde que esses 
embarques já tenham sido devidamente registrados na sua Caderneta de Identificação e Registro (CIR) 
nacional, modelo DPC-2301.
Quando o embarque a ser homologado tiver ocorrido fora das AJB, deverá ainda apresentar a Caderneta 
de Inscrição e Registro estrangeira (Seaman’s Record Book), devidamente escriturada, ou documento 
equivalente que comprove os períodos de embarque a serem homologados. Caso a empresa estrangeira, 
proprietária da embarcação, disponha de reconhecida representação no Brasil, ou seja, controlada por 
firma brasileira ou vinculada a esta, o registro de datas de embarque/desembarque poderá ser emitido 
pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, com base nas anotações da 
Caderneta de Inscrição e Registro e/ou do Rol da Embarcação, com as informações exigidas no item 
0125 da NORMAM-13/DPC. O referido documento deve vir acompanhado da cópia autenticada da 
procuração e/ou do estatuto ou contrato social da empresa, para fazer prova da qualidade do representante 
legal da empresa e a extensão de seus poderes, conforme o disposto no artigo 118 do Código Civil 
Brasileiro.

Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis

TRANSFERÊNCIAS DE CATEGORIAS ENTRE SEÇÕES
E/OU GRUPOS DIFERENTES

A transferência poderá ser concedida, em caráter excepcional, pelo Capitão dos Portos, mediante 
requerimento do interessado.

Documentação  necessária:

1) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original);
2) CPF (cópia autenticada ou cópia simples co m apresentação do original);
3) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de noventa (90) dias corri dos, em 
nome do interessado ou acompanhado de declaração em nome de quem constar a fatura (cópia 
autenticada ou cópia simples co m apresentação do original);
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4) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais e das folhas de 
registros de embarque da CIR;
5) Certificados de conclusão de curso s realizados pelo requerente no âmbito do Ensino Profissional 
Marítimo (EPM) correspondentes à categoria em que está enquadrado;
6) Certificado de conclusão de cursos que são pré-requisitos para a categoria pretendida; e
7) Comprovante de escolaridade emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação compatível com a categoria pleiteada.

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis

Certidão de Serviço de Guerra

Documentação necessária:

1)No caso do próprio aquaviário:
a)Requerimento do interessado , conforme anexo 6-A da NORMAM-13/DPC;
b)Documento oficial de identificação do requerente, dentro da validade, com foto(cópia simples);
c)Procuração passada pelo interessado, autenticada em Cartório, credenciando o respectivo procurador 
junto à Marinha do Brasil, sendo obrigatório o reconhecimento da firma do mandante (quando 
aplicável);
d)Documento oficial de identificação do procurador, dentro da validade, com foto(cópia simples) 
(quando aplicável);
e)Caderneta Matrícula ou Caderneta de Inscrição Pessoal (CIP) referente ao período da2a Guerra 
Mundial;OSTENSIVO- 3-20 -REV.2
f)Diploma da Medalha de Serviços de Guerra com a Citação do Conselho de Mérito de Guerra ou 
Certificado de Concessão de Medalha de serviços de Guerra, para quem o possuir;
g)Certidão de Tempo de Embarque expedida pelo DPHDM ou CP/DL/AG, para quem apossuir;
h)Certidão expedida pelo Ministério dos Transportes, caso não possua os documentos mencionados nas 
alíneas c e e; e
i)Certidão de Casamento ou Nascimento do requerente.

Prazo máximo para emissão: 30 dias úteis.

2)No caso de viúva ou companheira.

Documentação necessária:
a)Requerimento do interessado, conforme anexo 6-A da NORMAM-13/DPC;
b)Documento oficial de identificação do requerente, dentro da validade, com foto(cópia simples);
c)Procuração passada pelo interessado, autenticada em Cartório, credenciando o respectivo procurador 
junto à Marinha do Brasil, sendo obrigatório o reconhecimento da firma do mandante (quando 
aplicável);
d)Documento oficial de identificação do procurador, dentro da validade, com foto(cópia simples) 
(quando aplicável);
e)Caderneta Matrícula ou Caderneta de Inscrição Pessoal (CIP) referente ao período da 2a Guerra 
Mundial;
f)Diploma da Medalha de Serviços de Guerra com a Citação do Conselho de Mérito de Guerra ou 
Certificado de Concessão de Medalha de serviços de Guerra, para quem o possuir;
g)Certidão de Tempo de Embarque expedida pelo DPHDM ou CP/DL/AG, para quem apossuir;
h)Certidão expedida pelo Ministério dos Transportes, caso não possua os documentos mencionados nas 
alíneas c e e;
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i)Atestado de óbito do ex-aquaviário ou Certidão expedida pelo TM, quando tenha sido dado como 
morto ou desaparecido; e
j)Certidão de Casamento (no caso de viúva) ou Justificação Judicial (no caso de companheira), 
comprovando que viveu maritalmente com o "de cujus", de acordo coma legislação pertinente em vigor. 

Prazo máximo para emissão: 30 dias úteis.

3) No caso de pai, mãe, irmã (o) ou descendentes. Documentação necessária:
a)Requerimento do interessado, conforme anexo 6-A da NORMAM-13/DPC;
b)Documento oficial de identificação do requerente, dentro da validade, com foto(cópia 
simples);OSTENSIVO- 3-21 -REV.2.
c)Procuração passada pelo interessado, autenticada em Cartório, credenciando o respectivo procurador 
junto à Marinha do Brasil, sendo obrigatório o reconhecimento da firma do mandante (quando aplicável);
d)Documento oficial de identificação do procurador, dentro da validade, com foto (cópia simples) 
(quando aplicável);
e)Caderneta Matrícula ou Caderneta de Inscrição Pessoal (CIP) referente ao período da 2a Guerra 
Mundial;
f)Diploma da Medalha de Serviços de Guerra com a Citação do Conselho de Mérito de Guerra ou 
Certificado de Concessão de Medalha de serviços de Guerra, para quem o possuir;
g)Certidão de Tempo de Embarque expedida pelo DPHDM ou CP/DL/AG, para quem apossuir;
h)Certidão expedida pelo Ministério dos Transportes, caso não possua os documentos mencionados nas 
alíneas c e e;
i)Certidão de Nascimento ou Casamento do ex-aquaviário;j)Atestado de óbito do ex-aquaviário ou 
Certidão expedida pelo TM, quando tenha sido dado como morto ou desaparecido; e
k)Certidões de Nascimento e/ou Casamento que comprovem a relação do requerente com o aquaviário.

Prazo máximo para emissão: 30 dias úteis

Emissão de Licença de Categoria Superior (LCS)

Documentação e pré-requisitos necessários:
1)A necessidade da licença;
2)Cópia do CTS;
3)Justificativa da indicação do aquaviário proposto;
4)Declaração de aquiescência do aquaviário para servir na categoria/capacidade superior;
5)CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados pessoais e das folhas de 
registros de embarque da CIR;
6)Documento que comprove tempo de embarque em navios de bandeira estrangeira (anexo 1-G da 
NORMAM-13) (quando aplicável);
7) Certificados que comprovem a sua habilitação (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação 
do original);
8) Carteira de identidade dentro da validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original);
9) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
10) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, água, gás ou telefone – 
emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes 
acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, (modelo constante do 
Anexo 1-L da NORMAM-13/DPC); e
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11)Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por médico do trabalho, há menos de um (1) ano, que 
comprove bom estado mental e físico, explicitamente as condições visuais e auditivas.

Para a concessão da Licença de categoria/Capacidade Superior o Capitão dos Portos ou Delegado devem 
considerar:

I) Quanto à carreira do aquaviário: se há possibilidade dele vir a ascender à categoria para qual está sendo 
solicitada a licença; não existindo essa possibilidade, não conceder a licença;
II) Quanto ao tempo de embarque do aquaviário: se possui pelo menos a metade do tempo de embarque 
previsto para a ascensão à categoria para qual está sendo solicitada a licença;
III) Quanto à qualificação do aquaviário: se possui os cursos específicos para o tipo de embarcação para a 
qual está sendo solicitada a licença;
devem ser apresentados os certificados de habilitação correspondentes; e 
IV) Quanto a licença anteriores: se já exerceu funções sob licença e quantas no período de doze meses.
Por período de doze meses só deverão ser concedidas para um aquaviário em uma mesma categoria, até 
duas licenças. Esgotado esse número de licenças, deverá ser respeitado período de carência de seis meses 
para concessão de nova licença na mesma categoria. Não há restrições de número de licenças para o 
aquaviário ao longo das categorias de sua carreira.
Para um mesmo navio só deverá ser concedida, simultaneamente, por CTS, uma Licença de Categoria/
Capacidade Superior para cada seção: convés e máquinas. Os substitutos do Comandante e do Chefe de 
Máquinas, por motivo de força maior, serão, respectivamente, o Imediato e o Subchefe de Máquinas, 
devendo a sua substituição ser limitada ao menor período de tempo possível.

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis

***
Homologação de Certificado de Curso da NORMAM-24

Documentação e pré-requisitos necessários:

a) Uma relação dos alunos aprovados discriminando o CPF (ou Passaporte), RG e nome completo de cada 
aluno;
b) Uma relação dos aprovados e preenchidos corretamente;
c) Proposta e Aprovação de Serviço (PAS) com o devido comprovante de pagamento(cópia simples); e
d) Guia de Recolhimento da União (GRU), tendo como Unidade Favorecida a Diretoria de Finanças da 
Marinha (DFM) - Fundo Naval, com o devido comprovante de pagamento(cópia simples)

Prazo máximo para emissão: 20 dias úteis.

***
Venda de Publicações (ROL de Equipagem / ROL Portuário)

Documentação necessária

a)Requerimento do Comandante, proprietário, empresa, armador ou seu preposto ao Capitão dos Portos, 
Delegado ou Agente; e
b) Guia de Recolhimento da União (GRU), com o devido comprovante de pagamento (original e cópia 
simples), exceto para órgãos públicos
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“COMUNICADO” - Esclarecimento Sobre a Contratação de Despachantes O Capitão dos Portos 
esclarece que a contratação de despachantes para a execução de serviços junto à Capitania dos Portos 
de Pernambuco é OPCIONAL.
O nosso pessoal está habilitado e orientado a prestar todas as informações de maneira a possibilitar
que o próprio usuário realize todo o processo. No caso de dúvidas, Vossa Senhoria poderá buscar 
junto aos nossos militares e servidores civis as informações necessárias. SERÁ UMA SATISFAÇÃO 
ORIENTÁ-LO.
Quaisquer anormalidades observadas podem ser informadas ao Capitão dos Portos por meio do e-
mail: cppe.ouvidoria@marinha.mil.br.
Abaixo encontram-se listados alguns dos principais serviços prestados pela Capitania dos Portos de
Pernambuco e os respectivos valores cobrados pela Marinha do Brasil:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NORMAM-13/DPC Mod. 33 (INDENIZAÇÃO)

» Rol de Equipagem: R$ 15,00
» Rol Portuário: R$ 15,00
» Inscrições em cursos do Ensino Profissional Marítimo: R$ 8,00
» Emissão de 2ª via da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR): R$ 30,00
» Emissão de 2ª via ou revalidação de Certificado (habilitação/competência) Mod. DPC-1034: R$ 
20,00
» Emissão de 2ª via ou revalidação de Certificado (habilitação/competência) Mod. DPC-1031, 1032 
ou 1033: R$ 30,00
» Emissão de 2ª via ou revalidação de Certificados Mod. DPC-1037A, 1037B, 1037C e 2ª via dos
Certificados dos cursos do Portworker Development Programme (PDP): R$ 20,00
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 O atendimento serão por agendamento eletrônico, pelo site: https://sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/
agendamento/#/

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE INDENIZAÇÃO

a) Emissão do Título de Inscrição de Embarcação (TIE)……………..R$ 30,00
b) Inscrição Simplificada de Embarcação Miúda ..…………………...R$ 30,00
c) Emissão de 2ª via do TIE/TIEM……………………………………R$ 45,00
d) Transferência de propriedade e/ou jurisdição de embarcação……...R$ 30,00
e) Alteração de dados cadastrais da embarcação e/ou do proprietário...R$ 30,00
f) Inscrição para exame de habilitação de amador e emissão da Carteira de Habilitação de Amador
(CHA)………………………………………………………………….R$ 40,00
g) Renovação de CHA…………………………………………………R$ 50,00
h) Emissão de CHA na categoria Veleiro……………………………...R$ 35,00
i) Emissão de 2ª via da CHA….……………………………………….R$ 50,00
j) Termo de entrega de embarcação apreendida, que se encontra nas CP/DL/AG (por dia de
apreensão)……………………………………………………………..R$ 50,00
k) Termo de entrega de embarcação miúda apreendida, que se encontra nas CP/DL/AG (por dia de
apreensão)…………………………………………………………….R$ 10,00
g
Telefone: 

(81) 3424-7111 (Dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16 horas).

Ramais:  
5220 - Chefe do Departamento de segurança do Tráfego Aquaviário / 5221 - Divisão de Cadastro
5245 - Divisão de Inspeção Naval / 5222 - Seção de Inspeção Naval / 5224 - Seção de Inquéritos
5241 - Seção de Vistorias / 5243 - Seção de Despacho de Navios / Fax: (81) 3424-7754. 

DOCUMENTOS A SEREM EMITIDOS E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS 

ÁREAS DA SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STA) 

Cadastramento e Autorização de Empresas Náuticas e de Amadores para: treinamento de 
condutores de embarcações e de moto aquática, emissão de Declaração de Frequência e Atestado de 
Embarque. 
Entidade Náutica / 

Amador 

Informações para 

contato  
Atividade autorizada a exercer 

Responsável 

pelo cadastro 
Tipo Validade do 

Cadastro 

Associação 

Pernambucana dos 

Atletas de Jet Ski 

Rua Marmelo 21 

Jaboatão dos 

Guararapes 54.000-000 

(81) 9997-32211
apajetp@yahoo.com.br

- Emissão de Atestado de

Embarque para ARA

- Emissão de Declaração de

Frequência para MTA

Capitania dos 

Portos de 

Pernambuco 

ENTIDADE

NÁUTICA 
01/06/2020 

Geovanderson Lima 

Cruz 

Rua B 02 Cabo de 

Santo Agostinho  

54.580-320  

(81) 9885-72604
glimacruz1985@gmail.com.br

- Emissão de Atestado de

Embarque para ARA

- Emissão de Declaração de

Frequência para MTA

Capitania dos 

Portos de 

Pernambuco 

AMADOR 01/06/2020 

Paulo Moura 

Tavares 

Rua Enseadinha de 

Serrambi 11C Ipojuca 

55.590-000  

(81) 9926-27038
paulotudopelosurf@hotmail.com

- Emissão de Atestado de

Embarque para ARA

- Emissão de Declaração de

Frequência para MTA

Capitania dos 

Portos de 

Pernambuco 

AMADOR 01/06/2020 

Horário de atendimento STA no GAP: 

- Segunda e quinta feira de 08h05 às 11h45;
- Terça e Quarta-feira de 08h05 às 11h45 e de 13h15 às 16h;
- As sextas-feiras, de 08h05 às 11h45 - expediente interno entrega de documentos aos usuários.
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Carlos Henrique de 

Souza e Silva 

Rua Caetano Ribeiro 

425 AP 103 Olinda 

53.130-440  

(81) 3432-7573

(81) 9996-77085
carlossilvahenrique@uol.com.br

- Emissão de Atestado de

Embarque para ARA

- Emissão de Declaração de

Frequência para MTA

Capitania dos 

Portos de 

Pernambuco 

AMADOR 01/06/2020 

HABILITAÇÃO DE AMADOR E EMISSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE 

AMADOR (CHA)

Documentação e pré-requisitos necessários: 

a) Cópia autenticada de documento oficial de identificação com fotografia e dentro da validade (a
autenticação poderá ser feita no próprio local de inscrição, mediante comparação da cópia com o
documento original);
b) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF) (a autenticação poderá ser feita no próprio
local de inscrição mediante a comparação da cópia com o documento original), será aceito também o
documento oficial de identificação que contenha o CPF;
c) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove o bom estado psicofísico, incluindo
limitações, caso existam, como por exemplo: uso obrigatório de lentes de correção visual; estar
acompanhado de outra pessoa; estar vestindo coletes salva-vidas em qualquer situação
e uso obrigatório de aparelho de correção auditiva, restrição para condução de
embarcação durante a noite. O Atestado é dispensável, caso apresente a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) dentro da validade;
d) Aprovação no exame de habilitação (prova escrita);
e) Autorização dos pais ou do tutor para menores de dezoito (18) anos, quando se tratar da categoria
de Veleiro com firma reconhecida em cartório;
f) Comprovante de residência, com CEP, expedido no prazo máximo de noventa dias corridos, em
nome do interessado ou com declaração no nome de quem constar a fatura; e
g) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
Observações:
1) A partir de 02JUL2012, passaram a ser exigidos os seguintes pré-requisitos para as categorias de:
a) Motonauta: declaração (em modelo próprio) de que realizou, no mínimo, 3 horas de aulas práticas
em moto aquática (Acordo Item 0504 tópicos 7 e 8 da NORMAM-03); e
b) Arrais - Amador: atestado (em modelo próprio) de que realizou, no mínimo, 6 horas de embarque,
acompanhado de pessoal qualificado, em embarcação de esporte e/ou recreio ou similar (Acordo Item
0504 tópicos 7 e 8 da NORMAM-03).
2) O Capitão-Amador (CPA), o Mestre-Amador (MSA) e o Arrais-Amador (ARA), habilitados a
partir de 02JUL2012, que desejarem conduzir moto aquática deverão estar habilitados, também, na
categoria de Motonauta (MTA).
3) Os exames para Capitão-Amador (CPA) são realizados a cada semestre, tendo suas inscrições
abertas normalmente, no início dos semestres.
4) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

EMISSÃO DE 2ª VIA/RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE AMADOR 

(CHA)

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado, solicitando a 2ª via  ou renovação;

b) A Carteira de Habilitação de Amadores (CHA) original vencida (exceto no caso de extravio,
quando deverá ser apresentada a Declaração de Extravio);
c) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove o bom estado psicofísico, incluindo
limitações, caso existam, como por exemplo: uso obrigatório de lentes de correção visual; estar
acompanhado de outra pessoa; estar vestindo coletes salva-vidas em qualquer situação e uso
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Observação:

Após transcorridos cinco anos do vencimento da sua carteira de habilitação de amador, o interessado 
que desejar renová-la, deverá submeter-se a novo processo de inscrição na categoria pretendida, para 
realização de um novo exame escrito. 

EMISSÃO DE CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA (CTS)

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Uma proposta de Cartão de Tripulação de Segurança (CTS), na qual deverá ser demonstrada a
adequação da composição da tripulação mínima sugerida;
c) Cópia do Laudo Pericial para emissão do Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) (Anexos 1-B
das NORMAM-01 e 02/DPC) devidamente preenchido pelo interessado, de acordo com as
características da embarcação;
d) Documentos que comprovem a adequação da tripulação de segurança sugerida; e
e) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
f) O prazo para emissão do documento é de 12 (doze) dias úteis.

Embarcação empregada na navegação de mar aberto 

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

(neste caso serão emitidas Notas de Arqueação pela CP/DL/AG)

Documentação e pré-requisitos necessários:
I) Requerimento do interessado em duas vias;
II) 1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC,
LCEC, LA, LR (quando aplicável);
III) 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; e
IV) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
V) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

obrigatório de aparelho de correção auditiva. O Atestado é dispensável, caso apresente a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) dentro da validade;
d) CPF e documento oficial de identificação com fotografia e dentro da validade;
e) Declaração de Extravio (para 2ª via);
f) Comprovante de residência, com CEP (contas públicas), expedido no prazo máximo de noventa
dias corridos, em nome do interessado ou com declaração no nome de quem constar a fatura; e
g) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
Observação: Por ocasião da renovação da CHA, será exigida a habilitação específica de Motonauta
(MTA) para os amadores habilitados nas categorias de CPA, MSA e ARA, antes de 02JUL2012, que
desejarem conduzir motos aquática.
h) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.
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Embarcação com comprimento de regra menor que 24 metros e AB maior que 50 (neste caso 

será emitido Certificado Nacional de Arqueação pela CP/DL/AG).

Documentação e pré-requisitos necessários: 
I) Requerimento do interessado em duas vias;
II)1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC, LCEC,
LA, LR (quando aplicável);
III) Nota de Arqueação elaborada pelo Responsável Técnico; e
IV) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
V) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

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

(neste caso serão emitidas Notas de Arqueação pela GEVI)

Documentação e pré-requisitos necessários: 
I) Requerimento do interessado;
II) 1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC,
LCEC, LA, LR (quando aplicável);
III) Proposta de Nota de Arqueação elaborada pelo Responsável Técnico, que depois poderá ser
utilizada quando da elaboração da Nota de Arqueação emitida pela GEVI; e
IV) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
V) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

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

caso será emitido Certificado Nacional de Arqueação pela GEVI)

Documentação e pré-requisitos necessários: 
I) Requerimento do interessado;
II) 1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC,
LCEC, LA, LR (quando aplicável);
III) Nota de Arqueação elaborada pelo Responsável Técnico; e
IV) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
V) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

Embarcação empregada na navegação interior a) Embarcação com comprimento de regra 

menor que 24 metros e AB menor que 50 (neste caso serão emitidas Notas de Arqueação pela 

CP/DL/AG)

Documentação e pré-requisitos necessários: 
I) Requerimento do interessado;
II) 1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC,
LCEC, LA, LR (quando aplicável);
III) 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; e
IV) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
V) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

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

caso será emitido Certificado Nacional de Arqueação pela CP/DL/AG).

Documentação e pré-requisito necessários: 
I) Requerimento do interessado;
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II) 1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC, LCEC,
LA, LR (quando aplicável);
III) Nota de Arqueação elaborada pelo Responsável Técnico; e
IV)Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
V) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

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

caso serão emitidas Notas de Arqueação pela GEVI)

Documentação e pré-requisitos necessários: 
I) Requerimento do interessado;
II) 1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC,
LCEC, LA, LR (quando aplicável);
III) Proposta de Nota de Arqueação elaborada pelo Responsável Técnico, que depois poderá ser
utilizada quando da elaboração da Nota de Arqueação emitida pela GEVI; e
IV) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
V) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

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

(neste caso será emitido Certificado Nacional de Arqueação pela Gerência Especial de Vistoria 

Inspeções (GEVI))

Documentação e pré-requisitos necessários: 
I) Requerimento do interessado;
II) 1ª via dos Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC,
LCEC, LA, LR (quando aplicável);
III) Nota de Arqueação elaborada pelo Responsável Técnico; e
IV) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
V) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

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

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC, LCEC, LA e LR
(quando aplicável); e
c) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
d) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC, LCEC, LA e LR
(quando aplicável); e
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 c) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br
d) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

VISTORIAS ANUAIS E INTERMEDIÁRIAS DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA DA 

NAVEGAÇÃO (CSN)

 Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Execução de Vistoria; e
c) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
d) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

EMISSÃO DE CERTIFICADO DE BORDA-LIVRE

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC, LCEC, LA, LR
(quando aplicável);
c) Notas para marcação de borda-livre calculadas por responsável técnico contratado pelo armador;
d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços executados (notas para marcação de
borda-livre);
e) Relatório das condições para a atribuição da borda-livre nacional executado por Vistoriador Naval
do Gerência Especial de Vistoria Inspeções e Perícias Técnicas (GEVI) ou Grupo de Vistoria e
Inspeções (GVI); e
f) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
g) O prazo para emissão do documento é de 10 (dez) dias úteis.

Licença provisória para iniciar construção ou alteração.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Declaração de que se compromete a efetuar qualquer modificação porventura considerada
necessária durante a avaliação do projeto, mesmo quando tal alteração acarrete desmonte de parcelas
já construídas ou alteradas da embarcação, sem qualquer despesa ou ônus para a União; e
c) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
d) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

Licença de Construção (LC) ou Licença de Construção para Embarcações já construídas 

(LCEC).

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado; e
b) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
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Duas vias dos seguintes documentos: 
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
d) Memorial Descritivo;
e) Plano de Arranjo Geral;
f) Plano de Linhas;
g) Curvas hidrostáticas e cruzadas e/ou tabelas;
h) Plano de Segurança;
i) Plano de Arranjo de Luzes de Navegação;
j) Plano de Capacidade;
k) Plano de seção mestra e perfil estrutural;
l) Relatório de prova de inclinação ou relatório da medição de porte brtuto;
m) Folheto de trim e estabilidade definitivo;
n) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) provisório; e
o) Folheto de trim e estabilidade em avaria (quando exigido pela NORMAM).
p) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.
Observação:
A Licença já encontra-se no banco de dados do SISGEVI. Sugere-se a emissão em três (3) vias.

Licença de Construção (LC) ou Licença de Construção para Embarcações já construídas 

(LCEC) para embarcação EC2 com AB maior que 20 e menor ou igual que 50 de passageiros - 

Navegação Interior.

Documentação e pré-requisitos necessários: 

a) Requerimento do interessado;
b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto/construção da embarcação,
caso se trate de embarcação nova; ART referente ao levantamento técnico, caso se trate de
embarcação construída sem acompanhamento de profissional legalmente habilitado;
c) Memorial Descritivo, de acordo com o modelo constante no Anexo 3-G das NORMAM 01 e
02/DPC;
d) Plano de Arranjo Geral;
e) Plano de Linhas;
f) Curvas hidrostática e cruzadas e/ou tabelas (ou listagem de computador);
g) Plano de Segurança;
h) Plano de Arranjo de Luzes da Navegação;
i) Plano de Capacidade;
j) Relatório da Prova de Inclinação ou para as embarcações que atendem aos requisitos estabelecidos
no item 0316, Relatório da Medição de Porte Bruto;
k) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) Provisório; e
l) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
m) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

Licença de Alteração (LA).

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto da alteração pretendida;
c) Relatório contendo informações da natureza do serviço e indicação clara de todas as alterações
efetuadas, em duas vias;
d) Uma cópia dos planos e documentos endossados por ocasião da concessão da Licença de
Construção ou da LCEC;
e) Duas cópias dos novos planos e/ou documentos contantes de um processo de Licença de
Construção, que tenha, sofrido modificações devido às alterações; e
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 f) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
g) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.
 Observação:

 A Licença já encontra-se no banco de dados do Sistema da Gerência de Vistorias e Inspeções
Técnicas (SISGEVI). Sugere-se a emissão em três (3) vias.

Licença de Reclassificação (LR).

Documentação e pré-requisitos necessários: 
Se a reclassificação incorrer na alteração dos planos e/ou documentos endossados, quando da 
concessão da Licença de Construção, Licença de Alteração ou LCEC e caso haja necessidade de se 
elaborar novos planos ainda não apresentados, deverá ser seguido o mesmo procedimento descrito 
nesta Norma para concessão da Licença de Alteração. 
a) Requerimento do interessado;
b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto e a execução da alteração
pretendida;
c) Relatório contendo informações da natureza do serviço e indicação clara de todas as alterações
efetuadas, em duas vias;
d) Uma via dos planos e documentos endossados por ocasião da concessão da Licença de
Construção;
e) Duas vias dos novos planos e/ou documentos constantes de um processo de Licença de
Construção, que tenham sofrido modificações devido às alterações; e
f) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
g) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

Licença provisória para entrar em tráfego (LPET) - Navegação de mar aberto.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado à CP, DL ou AG na qual a embarcação está inscrita;
b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro naval em conformidade com o
modelo constante do Anexo 3-D da NORMAM-01/DPC;
c) Memorial Descritivo assinado pelo engenheiro responsável;
d) Proposta de tripulação de segurança; e
e) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
f) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

LICENÇA PROVISÓRIA PARA ENTRAR EM TRÁFEGO (LPET) 

NAVEGAÇÃO INTERIOR 

Licença de construção, licença de construção para embarcação já construída, licença de 

alteração ou licença de reclassificação, a ser emitida pela CP, DL ou AG.

Documentação e pré-requisitos necessários 
I) Requerimento do interessado à CP, DL ou AG na qual a embarcação será inscrita;
II) 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;
III) Declaração do engenheiro naval responsável com a respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART); e



64

 IV) proposta de tripulação de segurança que necessitará ser aprovada pela CP, DL ou AG e só terá
validade durante a vigência da LPET.
V) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

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 
I) Requerimento do interessado à CP, DL ou AG na qual a embarcação será inscrita;
II) Declaração da Sociedade Classificadora ou Entidade Certificadora atestando que a coletânea
completa de planos aplicáveis a embarcação foi submetida à análise;
III) Declaração do engenheiro naval responsável com a respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART); e
IV) proposta de tripulação de segurança que necessitará ser aprovada pela CP, DL ou AG e só
terá validade durante a vigência da LPET.
V) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

EMISSÃO DE ROL DE PORTUÁRIO OU ROL DE EQUIPAGEM

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado; e
b) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.

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

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Boletim Simplificado de Autorização de Embarcações (BSADE); e
d) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
e) Prazo para emissão do documento:12 (doze) dias úteis.

Embarcação com comprimento maior que 12 metros e Arqueação Bruta (AB) menor que 100

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;
b) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgãos públicos);
c) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); e
d) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
e) Prazo para emissão do documento:12 (doze) dias úteis.

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.
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Embarcação com Arqueação Bruta (AB) maior que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgãos públicos);
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;
c) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) Prova de propriedade da embarcação; e
e) Pagamento de custas do Tribunal Marítimo (TM) através do Documento de Arrecadação da
Receita Federal (DARF).
f) Prazo para emissão do documento é de 50 (cinquenta) dias úteis.

Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM).

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE) ou (BADE);
b) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de propriedade da embarcação, nas seguintes modalidades:
- Nota Fiscal; ou
- Declaração do Proprietário registrada em cartório de títulos e documentos (exceto para moto
aquática);
d) Prova de propriedade do motor (exceto para motores de popa com potência menor que 50 HP);
e) Cópia autenticada da apólice de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
f) Declaração do fabricante contendo as principais características da embarcação;
g) Comprovante de residência do proprietário;
h) Título de aquisição e comprovante de regularização junto à Secretaria da Receita Federal (SRF)
(embarcações adquiridas no exterior); e
i) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
j) Prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO  (TIE) 

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

Documentação e pré-requisitos necessários: 
I) Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE) ou (BADE);
II) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou
do Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
III) Prova de propriedade da embarcação, nas seguintes modalidades:
- Nota Fiscal; ou
- Declaração do Proprietário registrada em cartório de títulos e documentos (exceto para moto
aquática);
IV) Prova de propriedade do motor (exceto para motores de popa com potência menor que 50 HP);

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.
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V) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
VI) Declaração do fabricante contendo as principais características da embarcação;
VII) Comprovante de residência do proprietário;
VIII)Título de aquisição e comprovante de regularização junto à Secretaria da Receita Federal
(SRF) (embarcações adquiridas no exterior); e
IX) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
X) Prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

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

Documentação e pré-requisitos necessários:
I) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição (embarcações de órgãos
públicos);
II) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;
III) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou
do Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
IV) Prova de propriedade da embarcação, nas seguintes modalidades:
- Nota Fiscal; ou
- Declaração do Proprietário registrada em cartório de títulos e documentos (exceto para moto
aquática);
V) Prova de propriedade do motor (exceto para motores de popa com potência menor que 50 HP);
VI) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
VII) Comprovante de residência do proprietário;
VIII) Título de aquisição e comprovante de regularização junto à Secretaria da Receita Federal
(SRF) (embarcações adquiridas no exterior);
IX) Certificado de Segurança da Navegação (CSN) ou termo de responsabilidade (se aplicável);
X) Certificado Nacional de Arqueação ou Nota para Arqueação de Embarcação (se aplicável);
XI) Certificado Nacional de borda-livre (se aplicável);
XII) Certificados estatutários (se aplicável);
XIII) Licença de Construção ou Licença de Construção para Embarcações já Construídas (conforme
aplicável);
XIV) Foto colorida 15x21 (embarcação com Arqueação Bruta (AB) menor que 20);
XV) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) (embarcações com AB maior que 10);
XVI) Autorização da Agência Nacional do Tráfego Aquaviário (ANTAQ) (se aplicável);
XVII)Certificado de Registro de Armador (se aplicável);
XVIII) Licença do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (se aplicável);
XIX) Licença do Ministério do Turismo (se aplicável); e
XX) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
XXI) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

EMISSÃO DE 2ª VIA DE TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO (TIE/TIEM)

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgãos públicos), se
aplicável;
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) ou Boletim Simplificado de Atualização de
Embarcações (BSADE); (conforme aplicável);
c) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br;

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.
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d) Cópia do RG e CPF;
e) Trazer o TIE/TIEM no nome do requerente;
f) Cópia do comprovante de residência (Autenticado);
g) Duas fotos da embarcação (Popa e Lado) 15 x 21 com a data impressa na foto; e
h) Nada consta da Inspeção Naval.
i) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

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

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE) ou (BADE);
b) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de propriedade da embarcação (recibo de compra e venda);
d) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
e) Nada consta de Inspeção Naval;
f) Comprovante de residência do proprietário;
g) Título de Inscrição de Embarcação (TIE) Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM)
(conforme aplicável); e
h) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
i) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

Embarcações com comprimento maior que 12 metros e Arqueação Bruta (AB) menor que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgãos públicos);
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;
c) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) Título de Inscrição de Embarcação (TIE);
e) Certificado de Segurança de Navegação (CSN) ou Termo de Responsabilidade;
f) Recibo de compra e venda (verso do Título de Inscrição de Embarcação (TIE));
g) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
h) Licença do Ministério do Turismo (se aplicável)
i) Licença do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (se aplicável);
j) Nada consta da Inspeção Naval; e
k) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
l) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

Embarcações com Arqueação Bruta (AB) maior que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgãos públicos);
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;
c) Certificado de registro do armador;
d) Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM);
e) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.
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f) Prova de propriedade da embarcação;
g) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
h) Comprovante de residência do proprietário;
i) Certificado de Segurança de Navegação (CSN) ou Termo de Responsabilidade;
j) Licença do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (se aplicável);
k) Licença do Ministério do Turismo (se aplicável);
l) Nada consta da Inspeção Naval; e
m) Pagamento de custas do Tribunal Marítimo (TM) através do Documento de Arrecadação
da Receita Federal (DARF).
n) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição (embarcação de órgãos
públicos);
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;
c) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) Prova de propriedade da embarcação;
e) Prova de propriedade do motor (exceto para motores de popa com potência menor que 50 HP);
f) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
g) Comprovante de residência do proprietário;
h) Título de aquisição e comprovante de regularização junto à SRF (embarcações adquiridas no
exterior);
i) Certificado de Segurança da Navegação (CSN) ou Termo de Responsabilidade (conforme
aplicável);
j) Certificado Nacional de Arqueação ou Nota para Arqueação de Embarcação (conforme aplicável);
k) Certificado Nacional de borda-livre (se aplicável);
l) Certificados estatutários (se aplicável);
m) Licença de construção ou licença de construção para embarcações já construídas (conforme
aplicável);
n) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) (embarcações com AB maior que 10);
o) Certificado de Registro de Armador;
p) Termo de entrega e aceitação;
q) Termo de quitação da embarcação e do motor;
r) Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS, do FGTS e da Receita Federal;
s) Documento de Arrecadação de Receita Federal (DARF) original referente pagamento das custas
do TM;
t) Documento de Arrecadação de Receita Federal (DARF) original referente pagamento de
eventuais multas;
u) Autorização da Agência Nacional do Tráfego Aquaviário (ANTAQ) (se aplicável);
v) Licença do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (se aplicável);

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.
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a) Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE) ou (BADE);
b) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de propriedade da embarcação (recibo de compra e venda);
d) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
e) Nada consta de Inspeção Naval (se aplicável);
f) Comprovante de Residência do proprietário;
g) Título de Inscrição de Embarcação (TIE) ou Título de Inscrição de Embarcação (TIEM)
(conforme aplicável); e
h) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
i) O prazo para emissão do documento é de 30 (trinta) dias úteis.

Embarcações com comprimento maior ou igual que 12 metros.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição (embarcação de órgãos
públicos);
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;
c) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) Título de Inscrição de Embarcação (TIE);
e) Certificado de Segurança da Navegação (CSN) ou Termo de Responsabilidade (conforme
aplicável);
f) Recibo de compra e venda (verso Título de Inscrição de Embarcação (TIE);
g) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
h) Licença do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (se aplicável);
i) Licença do Ministério do Turismo (se aplicável);
j) Nada consta de Inspeção Naval (se aplicável); e
k) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
l) O prazo para emissão do documento é de 30 (trinta) dias úteis.

Embarcações com Arqueação Bruta (AB) maior que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição (embarcação de órgãos
públicos);
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;

x) Licença do Ministério do Turismo (se aplicável); e
 z) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.
* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.

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

Documentação e pré-requisitos necessários: 

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.
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c) Certificado de Registro do Armador;
d) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) Prova de propriedade da embarcação;
e) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
f) Comprovante de residência do proprietário;
g) Certificado de Segurança da Navegação (CSN) ou Termo de Responsabilidade (conforme
aplicável);
h) Licença do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (se aplicável);
i) Licença do Ministério do Turismo (se aplicável);
j) Nada consta de Inspeção Naval (se aplicável);
k) Documentação de Arrecadação de Receita Federal (DARF) original referente ao pagamento das
custas (código 1505);
l) Arrecadação de Receita Federal (DARF) original referente ao pagamento de eventuais multas
(código 3391);
m) Autorização da Agência Nacional do Tráfego Aquaviário (ANTAQ) (se aplicável);
n) Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM); e
o) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
p) O prazo para emissão do documento é de 50 (cinquenta) dias úteis.

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

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE) ou (BADE);
b) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
contrato social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de propriedade da embarcação (recibo de compra e venda);
d) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
e) Nada consta em Inspeção Naval (se aplicável);
f) Comprovante de residência do proprietário;
g) Título de Inscrição de Embarcação (TIE) ou Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM)
(conforme aplicável); e
h) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
i) O prazo para emissão do documento é de 13 (treze) dias úteis.

Embarcações com comprimento maior que 12 metros e Arqueação Bruta (AB) menor que 100

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição (embarcação de órgãos
públicos);
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;
c) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
contrato social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) Título de Inscrição de Embarcação (TIE);
e) Certificado Nacional de Arqueação ou Nota para Arqueação de Embarcação (se aplicável);

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.
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f) Cópia autenticada do documento que autorizou a alteração das características/ classificação (se
aplicável);
g) Certificado de Segurança da Navegação (CSN) ou Termo de Responsabilidade (conforme
aplicável);
h) Recibo de compra e venda (verso do Título de Inscrição de Embarcação (TIE);
i) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações
ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
j) Licença do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (se aplicável);
k) Licença do Ministério do Turismo (se aplicável);
l) Nada consta de Inspeção Naval (se aplicável); e
m) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
n) O prazo para emissão do documento é de 13 (treze) dias úteis.

Embarcações com Arqueação Bruta (AB) maior que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição (embarcação de órgãos
públicos);
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;
c) Certificado de Registro do Armador;
d) Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM);
e) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
contrato social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
f) Certificado Nacional de Arqueação ou Nota para Arqueação de Embarcação (se aplicável);
g) Cópia autenticada do documento que autorizou a alteração das características/ classificação (se
aplicável);
h) Prova de propriedade da embarcação;
i) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); Não está sendo cobrado
j) Comprovante de residência do proprietário;
k) Certificado de Segurança da Navegação (CSN) ou Termo de Responsabilidade (conforme
aplicável);
l) Licença do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) (se aplicável);
m) Licença do Ministério do Turismo (se aplicável);
n) Nada consta de Inspeção Naval (se aplicável); e
o) Pagamento de custas do Tribunal Marítimo (TM) através do Documento de Arrecadação de
Receita Federal (DARF).
p) O prazo para emissão do documento é de 50 (cinquenta) dias úteis.

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

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE) ou (BADE);
b) Nada consta de Inspeção Naval;
c) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.
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d) Documento comprobatório do cancelamento;
e) Título de Inscrição de Embarcação (TIE) ou Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM)
(conforme aplicável); e
f) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site

www.dpc.mar.mil.br.
g) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

Embarcações com comprimento maior que 12 metros e Arqueação Bruta (AB) menor que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgão público);
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;
c) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) Título de Inscrição de Embarcação (TIE);
e) Nada consta de Inspeção Naval;
f) Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS, do FGTS e da Receita Federal (venda para o
exterior); e
g) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
h) O prazo para emissão do documento é de 15 (quinze) dias úteis.

a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição (embarcação de órgãos
públicos);
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) e Termo de Responsabilidade;
c) Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM);
d) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
contrato social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
e) Nada consta da Inspeção Naval;
f) Autorização da Agência Nacional do Tráfego Aquaviário (ANTAQ) (se aplicável).
g) Documento de Arrecadação de Receita Federal (DARF) original referente ao pagamento das
custas;
h) Documento de Arrecadação de Receita Federal (DARF) original referente ao pagamento de
eventuais multas; e
i) O prazo para emissão do documento é de 50 (cinquenta) dias úteis.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado; e
b) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.

* OBS: a autenticação dos documentos poderá ser feita na CPPE, sem custos, e desde que a cópia
venha acompanhada do documento original.

Embarcações com Arqueação Bruta (AB) maior que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
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a) Requerimento do interessado;
b) Contrato Social, Estatuto com menção às Atividades Subaquáticas;
c) Alvará de localização;
d) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
e) Certificado de Segurança dos Sistemas de Mergulho (CSSM);
f) Declaração de conhecimento e conformidade com a legislação permanente (com firma

reconhecida);
g) Documentação comprobatória do Médico Hiperbárico responsável e apresentação do C-ESP-

MEDSEK ou C-EXP-EMSB realizado no CIAMA ou Certificado de Conclusão de Curso de
Medicina Hiperbárica equivalente;

h) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br;

i) Termo de Responsabilidade (Anexo 2-C) assinado pelo Médico Hiperbárico;
j) Habilitação do Responsável Técnico pelas atividades subaquáticas da empresa:

Empresa que opera com mergulho raso: (CIR, LRM e CTPS*);
Empresa que opera com mergulho profundo: (CIR, LRM e CTPS*); e

k) Termo de Responsabilidade (Anexo 2-D) assinado pelo responsável técnico (mergulho
profundo).
Prazo máximo para emissão: 05 dias

* CTPS - Carteira de Trabalho da Previdência Social.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Cópia do Estatuto ou do Contrato Social da entidade registrado no órgão competente;
c) Memorial descritivo dos recursos e facilidades disponíveis;
d) Parecer favorável da Marinha do Brasil (MB), nos aspectos afetos à segurança da navegação e à
salvaguarda da vida humana, para as obras de construção civil existentes;
e) Alvará de funcionamento expedido pelo órgão municipal competente;
f) Declaração para cadastramento de curso de formação de amador, conforme modelo do Anexo 6-C
da NORMAM-03/DPC (caso possua tal curso em suas instalações); e
g) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
h) Prazo para emissão do documento: 15 (quinze) dias úteis.
Observação:
No caso de cadastramento para formação de amadores, adicionalmente, deverão ser apresentados:
- relação dos tipos de cursos a serem oferecidos;
- relação dos instrutores e seus respectivos currículos e habilitações; e
- relação dos recursos instrucionais disponíveis.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Documento comprobatório do requisito de;
b) Comprovante de residência;
c) Documento de identidade;
d) CPF; e
e) Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) que poderá ser obtida no site
www.dpc.mar.mil.br.
Prazo máximo para emissão: 05 dias

Documentação e pré-requisitos necessários: 
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Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Pagamento das multa, despesa decorrente da guarda, conservação e apreensão da embarcação; e
b) Atestado do proprietário no Termo de Entrega que recebeu a embarcação em perfeitas condições.
Prazo máximo para emissão: 05 dias

Todo o processo de obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais encontram-se na 
NORMAN-11DPC, disponível no site da Diretoria de Portos e Costas (www.dpc.mar.mil.br).
Saliento que a NORMAM-11/DPC estabelece os procedimentos, visando o ordenamento do 
espaço aquaviário e à segurança da navegação dos processos abaixo relacionados:

a) Portos ou Instalações portuárias, cais, piers, molhes, trapiches, marinas ou similares;
b)Viveiros para aquicultura;
c) Lançamentos de petrechos para atracação e /ou captura de pescado;
d) Lançamento de cabos e dutos submarinos ou estruturas similares;
e) Construção de pontes rodoviárias ou similares sobre águas;
f) Cabos e dutos aéreos e estruturas similares;
g) Plataformas e unidades de produção de petróleo ou gás;
h) Flutuantes ouembarcações fundeadas não destinadas à navegação;
i) Boias de amarração de embarcação;
j) Boias de amarração para navios de cruzeiro e outros; e
k)Obras em geral.

Após o processo ser analisado na Capitania, será marcado vistoria no local da obra pretendida e 
reunião técnica para posterior encaminhamento aos órgãos técnicos da Marinha do Brasil.

a) A embarcação apreendida ou achada só será entregue ao legítimo proprietário depois de
comprovado o pagamento correspondente a:

1) despesas realizadas por aqueles que encontraram ou apreenderam a embarcação; e
2) despesas realizadas com a conservação e guarda da embarcação;

b) A apreensão de uma embarcação é uma medida administrativa de caráter preventivo visando à
segurança, mediante a sua retirada temporária de tráfego, para que seja sanada uma irregularidade; e
c) A liberação da embarcação apreendida está condicionada a uma declaração do responsável, no
Termo de Entrega de Embarcação (ANEXO 3-F), afirmando que recebe a embarcação no mesmo
estado de conservação e com os respectivos equipamentos, sem constatar qualquer irregularidade.

LIBERAÇÃO DA EMBARCAÇÃO 



75

Atestado de Inscrição Temporária (AIT).

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Comprovante do pagamento da perícia;
c) Relatório da última docagem;
d) Relatório de espessura de casco para embarcação com mais de 15 anos de idade;
e) Documentos que comprovem a razão social do armador, proprietário, afretador, operador,
concessionário e segurador do navio, como aplicável;
f) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) – para navios de passageiros, navios de
transporte e de apoio marítimo;
g) Contrato de Afretamento para embarcações que não possuam CAA;
h) Certificado de Registro da Embarcação, emitido pelo país da bandeira;
i) Portaria de Autorização emitida pelo órgão federal responsável pelo controle das atividades de
pesca, para o afretamento de embarcações de pesca;
j) Cadastro na Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) – para embarcações de turismo
náutico (1);
k) Certificado de responsabilidade civil por danos causados por poluição por óleo ou outra garantia
financeira equivalente – para petroleiros, plataformas móveis e navios de sonda;
l) Comprovante de seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck removal);
m) Autorização especial da Marinha do Brasil – para navio de pesquisa ou investigação científica;
n) Autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) publicada em D.O.U., para os casos de
aquisição de dados não exclusivos e autorização específica da ANP para os demais casos – para
navio que realize aquisição de dados relacionados com o monopólio do petróleo e do gás natural;
o) Autorização da Diretoria de Portos e Costas (DPC) para o serviço – para navio de infraestrutura
portuária, dragagem e extração de areia;
p) Autorização da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) para o serviço – para navio de
levantamento hidrográfico;
q) Autorização da Diretoria de Portos e Costas (DPC) para pesquisa - para navio que realiza
pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e
perdidos; e
r) Documento oficial de procuração do armador a seu agente/representante legal, no qual, deverá
constar, obrigatoriamente e de forma explícita, a atribuição de poder a esse procurador para receber,
em nome do armador, notificação de infração, citação judicial e qualquer modalidade de
comunicação oriunda de autoridade governamental brasileira.
Observações:
(1) Somente para embarcações com Arqueação Bruta (AB) igual ou menor que 500. As de AB maior
que 500 terão tratamento igual ao de embarcações de passageiros;
(2) A perícia técnica para emissão do Atestado de Inscrição Temporária (AIT) deverá ter prioridade
sobre as demais;
(3) O agendamento da perícia deverá seguir rigorosamente a ordem cronológica da entrada dos
requerimentos nas capitanias; e
(4) Realizada a perícia, o AIT deverá ser assinado no prazo máximo de 24 hs.
Prazo máximo para emissão: 05 dias
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Autorização para navios dispensados de Inscrição Temporária.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Nome(s) da(s) pessoa(s) encarregada(s) da pesquisa e principais técnicos participantes, citando
suas especialidades e respectivos “curriculum vitae”;
c) Roteiro previsto para execução da pesquisa, indicando as áreas geográficas onde ocorrerá o
desenvolvimento do projeto, que deve ser apresentado em carta náutica de escala conveniente à sua
apreciação;
d) Planos que regem a pesquisa, nos quais devem constar, claramente, sua natureza e seus objetivos,
bem como os métodos e técnicas que serão utilizados;
e) Características da embarcação e de suas instalações de máquinas;
f) Características de todo instrumental, científico ou não, que será empregado na pesquisa, assim
como tipos, marcas e modelos dos sistemas de processamento de dados existentes a bordo e
respectivos periféricos e agregados;
g) Frequências radioelétricas, tipos de emissão e potência de irradiação passível de serem
empregadas nas comunicações durante o período de pesquisa;
h) Tipo de navegação que será adotado;
i) Datas previstas para o início e término da pesquisa, bom como para a instalação e a retirada de
equipamentos;
j) Escalas previstas em portos nacionais;
k) Data prevista para escala no último porto estrangeiro, antes do início dos trabalhos em AJB, e no
primeiro porto estrangeiro após o seu término;
l) Particularidades técnico-científicas e estruturais da embarcação a ser utilizada, acompanhadas de
fotografia elucidativas; e
m)Número de vagas reservadas a bordo para representantes da Marinha do Brasil.
Prazo máximo para emissão: 05 dias, após realização de perícia.

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA OPERAÇÃO EM ÁGUAS 

JURISDICIONAIS BRASILEIRAS (AJB)

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Comprovante do pagamento da perícia;
c) Relatório da última docagem;
d) Relatório de espessura de casco para embarcação com mais de 15 anos de idade;
e) Documentos que comprovem a razão social do armador, proprietário, afretador, operador,
concessionário e segurador do navio, como aplicável;
f) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) – para navios de passageiros, navios de
transporte e de apoio marítimo;
g) Contrato de Afretamento para embarcações que não possuam CAA;
h) Certificado de Registro da Embarcação, emitido pelo país da bandeira;
i) Portaria de Autorização emitida pelo órgão federal responsável pelo controle das atividades de
pesca, para o afretamento de embarcações de pesca;
j) Cadastro na Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) – para embarcações de turismo
náutico (1);
k) Certificado de responsabilidade civil por danos causados por poluição por óleo ou outra garantia
financeira equivalente – para petroleiros, plataformas móveis e navios de sonda;
l) Comprovante de seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck removal);
m) Autorização especial da Marinha do Brasil – para navio de pesquisa ou investigação científica;
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n) Autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) publicada em D.O.U., para os casos de
aquisição de dados não exclusivos e autorização específica da ANP para os demais casos – para
navio que realize aquisição de dados relacionados com o monopólio do petróleo e do gás natural;
o) Autorização da Diretoria de Portos e Costas (DPC) para o serviço – para navio de infraestrutura
portuária, dragagem e extração de areia;
p) Autorização da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) para o serviço – para navio de
levantamentos hidrográficos;
q) Autorização da DPC para pesquisa - para navio que realiza pesquisa, exploração, remoção e
demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos; e
r) Documento oficial de procuração do armador a seu agente/representante legal, no qual, deverá
constar, obrigatoriamente e de forma explícita, a atribuição de poder a esse procurador para receber,
em nome do armador, notificação de infração, citação judicial e qualquer modalidade de
comunicação oriunda de autoridade governamental brasileira.
Observações:
(1) Somente para embarcações com Arqueação Bruta (AB) igual ou menor que 500. As de AB maior
que 500 terão tratamento igual ao de embarcações de passageiros.
(2) Os agendamentos das perícias para emissão das Declarações de Conformidades deverão seguir
rigorosamente a ordem cronológica da entrada dos requerimentos nas capitanias; e
(3) Após a realização das perícias, as Declarações de Conformidade deverão ser assinadas no prazo
máximo de 24 hs.
Prazo máximo para emissão: 05 dias, após realização de perícia.

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PROVISÓRIA PARA OPERAÇÃO EM AJB

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado;
b) Comprovante do pagamento da perícia;
c) Relatório da última docagem;
d) Relatório de espessura de casco para embarcação com mais de 15 anos de idade;
e) Documentos que comprovem a razão social do armador, proprietário, afretador, operador,
concessionário e segurador do navio, como aplicável;
f) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) – para navios de passageiros, navios de
transporte e de apoio marítimo;
g) Contrato de Afretamento para embarcações que não possuam CAA;
h) Certificado de Registro da Embarcação, emitido pelo país da bandeira;
i) Portaria de Autorização emitida pelo órgão federal responsável pelo controle das atividades de
pesca, para o afretamento de embarcações de pesca;
j) Cadastro na Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) – para embarcações de turismo
náutico (1);
k) Certificado de responsabilidade civil por danos causados por poluição por óleo ou outra garantia
financeira equivalente – para petroleiros, plataformas móveis e navios de sonda;
l) Comprovante de seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck removal);
m) Autorização especial da Marinha do Brasil – para navio de pesquisa ou investigação científica;
n) Autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) publicada em D.O.U., para os casos de
aquisição de dados não exclusivos e autorização específica da ANP para os demais casos – para
navio que realize aquisição de dados relacionados com o monopólio do petróleo e do gás natural;
o) Autorização da DPC para o serviço – para navio de infraestrutura portuária, dragagem e extração
de areia;
p) Autorização da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) para o serviço – para navio de
levantamentos hidrográficos;
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q) Autorização da Diretoria de Portos e Costas (DPC) para pesquisa - para navio que realiza
pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e
perdidos; e
r) Documento oficial de procuração do armador a seu agente/representante legal, no qual, deverá
constar, obrigatoriamente e de forma explícita, a atribuição de poder a esse procurador para receber,
em nome do armador, notificação de infração, citação judicial e qualquer modalidade de
comunicação oriunda de autoridade governamental brasileira.
Observações: Somente para embarcações com Arqueação Bruta (AB) igual ou menor que 500. As de
Arqueação Bruta (AB) maior que 500 terão tratamento igual ao de embarcações de passageiros. Prazo
máximo para emissão: 05 dias, após realização de perícia.

Solicitação e Autorização de Vistoria de Condição.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Cópia da solicitação da Vistoria de Condição enviada à Diretoria de Portos e Costas (DPC) -
(Anexo 10-C da NORMAM-01/DPC) deverá ser apresentada com 3 dias de antecedência da data da
vistoria;
b) Cópia do comprovante de pagamento da indenização prevista no item 1006 da
NORMAM-01/DPC. A solicitação poderá ser enviada por meio de fax ou postal; e
c) Fax resposta da Diretoria de Portos e Costas (DPC), autorizando a realização da Vistoria de
Condição enviado ao solicitante com cópias para a CP/DL/AG de jurisdição da realização da
Vistoria e para a Entidade Especializada que realizará a vistoria.
Prazo máximo para emissão: 05 dias, após realização de perícia.

Liberação do navio para carregamento (navio graneleiro com mais de 18 anos para 

carregamento de granéis sólidos de peso específico maior ou igual a 1,78t/m3).

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Original e cópia da Declaração da Vistoria de Condição (DVC) (Anexo 2-B da
NORMAM-04/DPC) emitida pelo Vistoriador da Sociedade Classificadora ou da Entidade
Especializada contratada pelo interessado para realização da vistoria; e
b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da realização do serviço.
Prazo máximo para emissão: 01 dia, após realização de perícia.

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA EMBARCAÇÕES QUE 

TRANSPORTAM PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS (EMBARCAÇÕES E 

PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO E FSU)  
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Emissão de Declaração de Conformidade para transporte de petróleo e seus derivados e 

Declaração Provisória para transporte de petróleo e seus derivados, caso o Relatório de Perícia 

apresente deficiências – Embarcações estrangeiras para as quais já tenha sido emitido AIT e 

para embarcações não sujeitas à sistemática de Atestado de Inscrição Temporária (AIT).

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado, solicitando a realização da perícia, conforme modelo, preenchido
com os dados da embarcação a ser periciada;
b) Comprovante do pagamento da perícia;
c) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) emitido pelo órgão federal competente, para
navios estrangeiros;
d) Certificado de Responsabilidade Civil por danos causados por poluição por óleo ou outra garantia
financeira equivalente, estabelecido na Convenção CLC;
e) Cópia do certificado de seguro P&I com cláusula de remoção de destroços; e
f) Documentos que comprovem a razão social do armador.
Prazo máximo para emissão: 05 dias, após realização de perícia.

Emissão de Declaração de Conformidade para transporte de petróleo e seus derivados e 

Declaração Provisória para transporte de petróleo e seus derivados, caso o Relatório de Perícia 

apresente deficiências – Embarcações estrangeiras para as quais ainda não tenha sido emitido 

Atestado de Inscrição Temporária (AIT).

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado solicitando a realização da perícia para emissão de AIT e Perícia de
Conformidade para transporte de petróleo, conforme modelo, com as duas opções assinaladas,
preenchido com os dados da embarcação a ser periciada;
b) Comprovante do pagamento da perícia;
c) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) emitido pelo órgão federal competente, para
navios estrangeiros;
d) Certificado de Responsabilidade Civil por danos causados por poluição por óleo ou outra garantia
financeira equivalente, estabelecido na Convenção CLC;
e) Cópia do certificado de seguro P&I com cláusula de remoção de destroços;
f) Documentos que comprovem a razão social do armador; e
g) Documentos necessários a realização da Inscrição Temporária.
Prazo máximo para emissão: 05 dias, após realização de perícia.

Emissão de Declaração de Conformidade de Plataforma e Declaração Provisória para 

Operação de Plataforma, caso o Relatório de perícia apresente deficiências – Unidades 

estrangeiras para as quais já tenha sido emitido o Atestado de Inscrição Temporária (AIT).

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado, solicitando a realização da perícia de Conformidade;
b) Relatório da última docagem ou de vistoria subaquática, emitido pela Sociedade classificadora do
navio, incluindo o resultado das medições de espessura efetuadas e do exame de equipamentos e
sistemas auxiliares instalados dentro dos tanques de carga, tais como: sistema COW, sistema de
aquecimento da carga e outros;
c) Comprovante do pagamento da perícia;
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d) Certificado de Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por Óleo ou outra
garantia financeira equivalente, estabelecida na Convenção CLC;
e) Cópia de Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços; e
f) Documentos que comprovem a razão social do armador, operador ou concessionário.
Prazo máximo para emissão: 05 dias

Emissão de Declaração de Conformidade para Operação de Plataforma e Declaração 

Provisória para Operação de Plataforma, caso o Relatório de perícia apresente deficiências – 

Unidades estrangeiras para as quais ainda não tenha sido emitido o Atestado de Inscrição 

Temporária (AIT).

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado, solicitando a realização da perícia para a emissão do Atestado de
Inscrição Temporária (AIT) e Perícia de Conformidade para Operação de Plataforma, com as duas
opções assinaladas, preenchido com os dados da embarcação a ser periciada;
b) Comprovante do pagamento da perícia;
c) Certificado de Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por Óleo ou outra
garantia financeira equivalente, estabelecida na Convenção CLC;
d) Cópia de Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços;
e) Documentos que comprovem a razão social do armador, operador ou concessionário; e
f) Documentos necessários a realização da Inscrição Temporária.
Prazo máximo para emissão: 05 dias, após realização de perícia.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
Para embarcações que necessitem realizar uma viagem em área de navegação, com requisitos mais 
rigorosos que daquela em que estão autorizadas a operar, deverá ser solicitada à CP, DL ou AG uma 
reclassificação para viagem por meio do seguinte procedimento: 
a) Apresentação de declaração de um engenheiro naval, atestando que a embarcação possui
estabilidade e resistência estrutural satisfatórias para efetuar a viagem pretendida. Para embarcações
classificadas ou certificadas por Entidades Especializadas tal declaração poderá ser concedida por
essas entidades.
b) Realização de vistoria pela CP, DL ou AG quando deverão ser verificados os setores de
equipamentos, salvatagem e rádio constantes da lista de verificação aplicável ao tipo de navegação
pretendida. Para as embarcações classificadas ou certificadas pelas Entidades Especializadas. Tal
vistoria poderá ser efetuada por essas entidades, devendo ser apresentado à CP, DL ou AG
documento atestando o resultado satisfatório da vistoria.
c) Realização de perícia pela CP, DL ou AG para avaliar a necessidade de uma eventual alteração no
CTS e emissão de Laudo Pericial.
Uma vez cumprido os requisitos acima, a CP/DL ou AG poderá autorizar a viagem da embarcação,
com a ressalva de que não poderá transportar carga ou passageiros e não poderá efetuar operações de
reboque ou empurra durante esse deslocamento.
Prazo máximo para emissão: 05 dias
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Documentação e pré-requisitos necessários: 
Informar à DPC, com pelo menos cinco (5) dias úteis de antecedência, a data prevista para a 
realização do ensaio. 
Observações: 
- Os rebocadores empregados na navegação interior que possuam potência instalada menor ou igual
a 300HP somente poderão, mesmo que temporariamente, realizar serviços de reboque na navegação
de mar aberto caso sejam submetidos a um teste de tração estática; e
- Os rebocadores empregados na navegação interior que possuam potência instalada maior que 300
HP somente poderão efetuar serviços de reboque, mesmo que eventuais ou temporários, caso sejam
submetidos a um teste de tração estática, de acordo com os procedimentos estabelecidos no Anexo 3-
I da NORMAM-02/DPC.
Prazo máximo para emissão: 05 dias

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

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) ou (BSADE);
b) Instrumento de ônus ou cancelamento de ônus (conforme o caso);
c) Título de Inscrição de Embarcação (TIE) ou Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM)
(conforme o caso);
d) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
e) Cópia autenticada da apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); e
f) Pagamento de custas do Tribunal Marítimo (TM) através do Documento de Arrecadação da
Receita Federal (DARF).
g) Prazo para emissão do documento: 10 (dez) dias úteis.

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

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcação de órgãos públicos);
b) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE);
c) Cópia autenticada da Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do proprietário ou do
Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) Instrumento de ônus ou cancelamento de ônus (conforme o caso);
e) Título de Inscrição de Embarcação (TIE);
f) Cópia autenticada de apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); e
g) Pagamento de custas do Tribunal Marítimo (TM) através do Documento de Arrecadação da
Receita Federal (DARF).
h) Prazo para emissão do documento: 15 (quinze) dias úteis
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Embarcações com AB maior que 100.

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação (embarcações de órgãos públicos);
b) Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM);
c) Cópia autenticada da identidade e do CPF do proprietário ou do contrato social e do CNPJ;
d) Instrumento de ônus ou cancelamento de ônus (conforme o caso);
e) Título de Inscrição de Embarcação (TIE);
f) Cópia autenticada de apólice do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Embarcações ou por suas Cargas (DPEM); e
g) Pagamento de custas do Tribunal Marítimo (TM) através do Documento de Arrecadação da
Receita Federal (DARF).

RETIRADA DE EXIGÊNCIAS DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Documentação e pré-requisitos necessários: 
O interessado deve apresentar a taxa de expediente paga. 
Os Inspetores Navais (IN) vão abordo para verificar se as deficiências foram sanadas. Caso 
afirmativo é lançado no Formulário B do Relatório de Inspeção ou no relatório de Perícia no mesmo 
momento, a bordo, no original do Comandante do navio, o código correspondente e no mesmo dia o 
IN faz o lançamento no SISGEVI. 
Prazo máximo para emissão: 02 dias

RETIRADA DE EXIGÊNCIAS DE INSPEÇÃO DE “FLAG STATE”

Documentação e pré-requisitos necessários: 
O interessado deve apresentar a taxa de expediente paga. 
Os Inspetores Navais (IN) vão abordo para verificar se as deficiências foram sanadas. Caso 
afirmativo é lançado no Formulário B do Relatório de Inspeção ou no relatório de Perícia no mesmo 
momento, a bordo, no original do Comandante do navio, o código correspondente e no mesmo dia o 
IN faz o lançamento no SISGEVI. 
Prazo máximo para emissão: 02 dias 

RETIRADA DE EXIGÊNCIA DE PERÍCIA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE 

INSCRIÇÃO TEMPORÁRIA (AIT)

Documentação e pré-requisitos necessários: 
O interessado deve apresentar a taxa de expediente paga. 
Os Inspetores Navais (IN) vão abordo para verificar se as deficiências foram sanadas. Caso 
afirmativo é lançado no Formulário B do Relatório de Inspeção ou no relatório de Perícia no mesmo 
momento, a bordo, no original do Comandante do navio, o código correspondente e no mesmo dia o 
IN faz o lançamento no SISGEVI. 
Prazo máximo para emissão: 02 dias 
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ANÁLISE DOCUMENTAL SIRE PARA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE 

CONFORMIDADE

Documentação e pré-requisitos necessários: 
a) Solicitação de Perícia;
b) Comprovante de pagamento da perícia;
c) E-mail enviado pelo GVI das CP/DL para IN chefe de área;
d) Consulta efetuada pelo IN chefe da área ao site da OCIMF;
e) Resposta do Inspetor Naval (IN) chefe de área ao e-mail do IN da CP/DL; e
f) Prazo máximo para emissão: 03 dias.

DESPACHO DE EMBARCAÇÕES

 As Capitanias, Delegacias e Agências da Marinha, São denominados Órgãos de Despacho 

(OD), que devem ser comunicados nas situações de chegada e saída das embarcações de acordo com 

as Normas de Autoridade Marítima, e são permanentemente guarnecidos por pessoal habilitado.

– Horário: durante o expediente normal (08:00 as 16:00) desta Capitania pelo próprio setor

do controle de embarcações, e após o expediente, sábados, domingos e feriados, pelo pessoal de 

serviço do dia.

– Procedimento para navios mercantes: encaminhar documentação necessária para

Capitania constante na Norma da Autoridade Marítima nº08 (NORMAM-08 1º REV-DPC), via 

Porto Sem Papel (PSP).

Embarcações Obrigadas a efetuar despacho:

 De Bandeira Estrangeira;

 De Bandeira Brasileira com Arqueação Bruta (AB) Igual ou superior a 20

 Embarcação rastreada através do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações

Pesqueiras por Satélite (PREPS).

Deverão dar entrada e/ou saída nas Capitanias, Delegacias e 

Agências da Marinha também, as embarcações brasileiras/estrangeiras de 

 esporte e/ou recreio de acordo com Norma da Autoridade Marítima nº 03 

(NORMAM-03 DPC) – www.dpc.mar.mil.br. 

Embarcações de Esporte e Recreio:
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A venda de Cartas Náuticas é feita na ENGEPRON, por meio do site:

Cartas Náuticas Brasil - Emgepron
https://www.cartasnauticasbrasil.com.br

DESPACHO PARA O ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA

1) As embarcações não SOLAS de carga que possuem AB<300 que destinam-se ao Arquipélago
Fernando de Noronha e as de pesca ao Arquipélago São Pedro e São Paulo terão o despacho "in
loco", submetidas à verificação pelo inspetor naval no período de 08h até às 15h, em cumprimento
ao memorando nº 03/2015 do Comando do 3º Distrito Naval, quanto aos equipamentos de
navegação, sistema de comunicações, material de salvatagem, condições de navegabilidade e
disposicão de carga, conforme o relatório constante nesta Capitania.

EMBARCAÇÕES CLASSIFICADAS PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR / NAVEGAÇÃO 
COSTERIA

1) Deverão apresentar uma Declaração de Viagem Única, assinada por Engenheiro Naval
atestando que a embarcação tem condições estruturais de se fazer ao mar, acompanhada por ART;

a) Ser tripulada por profissionais qualificados para a área de navegação de mar aberto
(MCB, CDM + 4 tripulantes para rodar quarto);

b) Dotar todos os equipamentos de salvatagem exigidos para a navegação mar aberto
(coletes salva-vidas classe II, boias salva-vidas com dispositivo de iluminação automático, artefatos 
pirotécnicos e balsa salva-vidas classe II);

c) Dotar 2 (dois) equipamentos de navegação por satélite (GPS), um fixo e um móvel e
os equipamentos de navegação exigidos no item 0417 da NORMAM-01/DPC; e

d) Dotar os equipamentos de radiocomunicações exigidos no item 0431 da
NORMAM-01/DPC.

2) Os proprietários deverão requerer inspeções nas embarcações para realizarem esta
singradura e efetuar despacho na CP/DL/AG de onde estiverem suspendendo.

3) Deverão ser acompanhadas por embarcação de carga, sendo verificado a saída e a chegada
"in loco".

http://www.dpc.mar.mil.br/
http://www.cartasnauticasbrasil.com.br/
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