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1 - APRESENTAÇÃO
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A Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) trabalha para garantir a segurança da

navegação, salvaguarda  da  vida  humana  no  mar  e  prevenção  da  poluição

hídrica.  Dentre  suas  atividades  está  a formação de aquaviário,  emissão de

documentos e habilitação de condutores. Para isso, o atendimento à população

é feito por todos os militares e civis envolvidos na atividade e são orientados

no intuito de manter o mais alto padrão de qualidade do serviço oferecido.

A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto nº 6.932 de 11 de

agosto de 2009 e tem por objetivo informar ao cidadão dos serviços prestados

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

respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

2 - INFORMAÇÕES GERAIS
LOCALIZAÇÃO     E     HORÁRIO     DE     ATENDIMENTO     AO     PÚBLICO  

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ
Av. Nações Unidas nº 530
Bairro Nossa Senhora do

Carmo – Parnaíba – PI
CEP: 64200-040

(086) 3321-2770 / 3321-2844

Horário  de atendimento: O  atendimento  ao  público  na  CPPI  é
realizado de segunda a sexta-feira no horário
das 08:30         às         11:30         horas   exceto  sábados,
domingos e feriados.
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3 - COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Atenção, respeito e cortesia no atendimento aos usuários:

➢ Os  profissionais  da  Capitania  dos  Portos  do  Piauí  (CPPI)  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  CPPI  se  empenharão  ao  máximo  em

atender/solucionar  os  processos  em tramitação  em  até  noventa  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  serão  recebidas  numa

caixa de sugestões e reclamações disponível aos usuários, na entrada da

CPPI, contendo um modelo padrão com os serviços prestados por esta CP

e espaço para sugestões.

➢

4 - COMO INGRESSAR NA MARINHA DO BRASIL

As inscrições para os concursos são realizadas pela internet, no seguinte

endereço: www.ensino.mar.mil.br

5 - GRUPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP)

5.1 - Introdução:

O atendimento ao público será feito por ordem de chegada nos guichês de

atendimento,  sendo  priorizados  os  atendimentos  aos  idosos,  pessoas

portadoras  de  necessidades  especiais,  gestantes  e  lactantes,  conforme

previsto em Lei. 

O atendimento ao público externo a MB será realizado de segunda a quinta na

Av.  Chagas  Rodrigues  s/n,  Bairro  Nossa  Senhora  do  Carmo,  Parnaíba  –  PI,

iniciando  às  08:30  com  o  seu  término  às  11:30.  O  segundo  tempo  será

reservado  para  a  tramitação  interna  de  toda  documentação  que  se  deu

entrada.
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5.2 - PROCEDIMENTO PARA O ATENDIMENTO

Os  militares  designados  para  o  GAP  deverão  observar  os  seguintes

procedimentos:

➢ Ser cortês;

➢ Ser paciente;

➢ Atender no horário estabelecido; 

➢ Usar argumentos pautados na Norma relativa ao atendimento; 

➢ Procurar sempre entender o problema do usuário, e sempre que possível solucioná-lo;

➢ Agir sempre de acordo com a Ética militar;

➢ Demonstrar sempre o domínio do assunto;

➢ Manter o controle emocional; e

➢ Desenvolver  seu  trabalho  com  satisfação  e  orgulho  em  nome  da

Marinha do Brasil.

5.3 - Critérios de atendimento

Serão  distribuídas  senhas  diárias  para  o  atendimento  com  a  quantidade

especificada  pelo  Sr.  Capitão  dos  Portos  e  cada  senha  atenderá  apenas  3

solicitações de serviço/requerimentos por vez. Havendo outras demandas, é

facultado ao Sr. usuário entrar na fila novamente (após último cidadão) com

uma nova  senha;  e  os  despachantes  serão  atendidos  dentro  da  ordem de

senhas, nas mesmas condições acima descritas;

Todos  os  usuários  deverão aguardar  o  seu atendimento no setor  de

espera,  sendo  sua  entrada  chamada  pelo  painel  eletrônico  de  senhas

limitado  a  2  (dois)  usuários  por  vez,  obedecendo  a  prioridade  no

atendimento;

Antes de se iniciar o atendimento, o atendente deverá verificar se existe

alguma dívida em aberto decorrente de Auto de Infração julgado e com

multa não paga, oque impedirá a continuidade do atendimento (deverá

ser realizada uma consulta no SISAUTO).

Após  receber  o  usuário,  o  atendente  deverá  conferir  todos  os

documentos referente ao processo do solicitante.  Caso o processo não

atenda  o  exigido  na  Norma  em  vigor,  o  usuário  deverá  receber  do

atendente as orientações de como proceder para completar o processo,
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apresentando  as  deficiências  devidamente  assinaladas  nos  modelos

próprios contidos na NORMAM específica;

Caso  o  processo  atenda  as  exigências  constantes  na  NORMAM,  o

atendente  deverá  expedir  o  protocolo  do  requerimento,  mediante

lançamento  no  Sistema  de  Atendimento  ao  Público  (SISAP)  para  o

solicitante, contendo as seguintes informações:

I. Número do referido protocolo;

II. Horário de atendimento;

III. Resumo dos serviços solicitados;

IV. Itens recebidos e conferidos;

V. Telefone para consulta do andamento do processo; e

VI. Identificação e assinatura do atendente.

5.4 -  DOCUMENTAÇÃO

A apresentação dos documentos aos usuários do GAP poderá ser feita por meio

de cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original

(conforme previsto no artigo 10º  do Decreto 9.064/2017). A autenticação de

cópia de documentos poderá ser feita pelo próprio atendente do GAP, por meio

de conferência da cópia com o documento original, através do carimbo de “É

Cópia do Original”, com assinatura e carimbo de identificação do autenticador.

Os usuários  deverão preencher o requerimento específico estabelecido pela

Norma  relativa  ao  seu  atendimento,  sendo  anexado  a  toda  documentação

exigida;

Só  será  dado  entrada  nos  protocolos  de  atendimento  com a  apresentação

completa dos documentos exigidos pela Norma específica de cada caso, a fim

de  evitar  que  os  processos  venham  apresentar  pendências  e  caiam  em

exigência, prolongando o tempo de tramitação na OM;

Todas  as  procurações  anexadas  aos  processos  deverão  ter  sua  firma

reconhecida em cartório ou autenticada pelo atendente com a apresentação da

original;

Todas as documentações deverão ter suas Guias de tramitação impressas e

registradas em Livro  de entrega de protocolos,  a  fim de maior  controle  do

trâmite das documentações;
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Com  a  finalização  do  atendimento  e  de  posse  do  protocolo  e  de  toda  a

documentação anexa, conforme o caso, o atendente do GAP deverá gerar no

SISAP uma Guia de tramitação (GT), encaminhando o processo para a seção ou

divisão responsável pela prontificação;

Caso o solicitante não apresente o comprovante de residência emitido a menos

de 90 dias em seu nome, ele deverá preencher uma declaração de residência,

conforme o modelo.

5.5 - PRONTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

As Divisões CP-10 (EPM) e CP-20 (STA) são as responsáveis pela prontificação e

emissão de documentos solicitados pelos usuários externos junto ao GAP;

Deverá ser dado especial atenção e empenho a prontificação de documentos

dentro dos prazos estabelecidos pela DPC;

As Divisões responsáveis pela elaboração de documentos, assim que o fizerem,

deverão  prontificá-los  e  colocá-los  a  disposição  no  SISAP.  Somente  após  a

prontificação  do  documento,  o  setor  deverá  encaminhá-lo  ao  GAP,

despachando-o com a GT;

O  GAP  é  responsável  pela  entrega  dos  documentos  ao  usuário  após  sua

prontificação;

Após ser feita a entrega dos documentos, o protocolo deverá ser arquivado no

setor que prontificou o documento;

O  atendente  deverá  solicitar  ao  usuário  o  preenchimento  da  pesquisa  de

satisfação, conforme disponibilizado, que serão analisadas mensalmente com

os fatos pertinentes no Conselho de Gestão, a fim de melhoras no processo.

O GAP deverá fazer a verificação diária dos prazos do todos os documentos do

SISAP, comunicando os setores responsáveis a proximidade do vencimento do

prazo.

5.6 - ESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO:

O atendimento  ao  público  da CPPI está estruturado,  na Sede,  da seguinte

forma:

 Seção de Habilitação: Inscrição e Marcação de Provas; Renovação e 2º

Via da Habilitação;Entrega de Documentos e Habilitação.

- 8 de 25 -



 Seção  de  Ensino  Aquaviário  /  Portuário  e  Inscrição  para  Cursos

Aperfeiçoamento de Convéns (APAQ); Aperfeiçoamento de Mariheiro de

Máquinas (APAQ-I-M); e Aperfeiçoamento de Aquaviários de Convés (

APAQ-I-C).

 Seção de 1º Via da Caderneta de inscrição e Registro (CIR); Extravio de

CIR  /  Mau Uso; Licença de Categoria Superior e Transferência de

Categoria.

 Entrega de Documentos do Ensino Profissional Marítimo (EPM).

5.7 - TEMPO DE ATENDIMENTO:

O tempo estimado de ESPERA para o atendimento presencial será de 10 

minutos nos horários compreendidos entre 08:30h e 11:30h.

A ligação telefônica do usuário poderá ser atendida em até cinco toques.

5.8 - PRAZO DE ESTIMADO PARA O CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS:

O prazo para a execução dos serviços será estipulado pelo próprio Sistema 

SISAP.

5.9 - FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO:

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

Atendimento telefônico

GAP (86) 3321-2770 ramal 215; e

Via Aplicativo WhatsApp, pelo mesmo número.

Pesquisa de Satisfação,  onde o usuário avalia  os serviços prestados bem

como  apresenta reclamações e/ou sugestões para  o seu aperfeiçoamento,

visando à melhoria contínua dos serviços prestados. O formulário da Pesquisa

está disponível nos Guiches de atendimento.

6 - ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

6.1 - SERVIÇOS OFERECIDOS

À  Divisão de  Ensino Profissional Marítimo (CP-10)  compete  a  divulgação e

orientação do público  em geral  sobre  os  cursos  previstos  no  Programa  de
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Ensino Profissional Marítimo (PREPOM) e ainda aplicar a modalidade do Ensino

à Distância (APAQ) sob a coordenação do CIAGA.

6.2 - COMO INGRESSAR NA MARINHA MERCANTE

As inscrições para os concursos são realizadas na Capitania dos Portos do Piauí.

Importante: O exame de seleção não tem caráter de concurso público para

ingresso na Marinha Mercante ou na Marinha do Brasil (MB) e visa, apenas, a

definir a classificação do candidato à luz do número de vagas estabelecido.

6.3 - CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS

Cursos de formação de Aquaviários são ministrados nas unidades de ensino da

Marinha  do  Brasil e são  para aqueles  que desejam  ingressar na carreira

aquaviária.

-  Procedimentos:  os candidatos munidos de seus documentos deverão dar

entrada no balcão de atendimento ao público da CP-10, onde será inscrito no

curso  desejado  e  receberá  número  de  inscrição dos Cursos  ministrados  na

Capitania dos Portos do Piauí.

6.4 - MÓDULO CFAQ-I/II/III

Destina-se ao ingresso na Marinha Mercante, nas categorias de:

a) Aprendiz de Pesca (APP) ou Aprendiz de Motorista (APM), do Grupo de 

Pescadores (menor de 18 anos);

b) Pescador Profissional (POP) ou Motorista de Pesca (MOP), do Grupo de 

Pescadores; e

c) Marinheiro  Auxiliar  de  Convés  (MAC)  ou  Marinheiro  Auxiliar  de

Máquinas (MAM), do Grupo de Marítimos, e Marinheiro Auxiliar Fluvial de

Convés (MAF) ou Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas (MMA), do Grupo

de Fluviários.

6.5 - PROPÓSITO GERAL DO CURSO

Habilitar  o  aluno  para  as  funções  inerentes  aos  Aquaviários  a  bordo  de

pequenas embarcações, proporcionando-lhe conhecimentos básicos e dando-

lhe condições de executar as seguintes atividades:

a) aplicar os fundamentos de marinharia;
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b) conhecer os procedimentos de primeiros socorros a bordo;

c) aplicar as principais regras de manobras na condução de pequenas 

embarcações;

d) identificar os principais procedimentos de sobrevivência em caso de 

naufrágio;

e) conhecer as principais regras de navegação;

f) identificar os princípios básicos da estabilidade visando à segurança da 

embarcação;

g) conhecer os conceitos e procedimentos básicos de combate a incêndio 

a bordo;

h) aplicar os procedimentos básicos de manutenção e operação de 

motores diesel de pequenas embarcações; e

i) aplicar os procedimentos básicos de prevenção da poluição no meio 

aquaviário.

6.6 - INSCRIÇÃO

Poderão candidatar-se:

a) O brasileiro(a) nato ou naturalizado (a);

b) O brasileiro(a) nato ou naturalizado (a) com mais de 14 anos e menos

de 18 anos de idade, somente para inscrição na categoria de Aprendiz de

Pesca ou Aprendiz de Motorista, desde que apresente autorização do pai,

tutor ou juiz competente; e

c) O brasileiro(a) nato ou naturalizado (a) com mais de 18 anos de idade

até o dia da inscrição.

Documentos necessários
- Cópia da Identidade;

- Cópia do CPF;

- Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;

- Atestado Médico de boa saúde física, mental, auditiva e visual, altura e cor 

dos olhos;

- Uma foto 3 X 4;

- Cópia da Carteira da Secretaria de Aquicultura e Pesca – SEAP - Para 
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“Pescador”;

- Cópia do Comprovante de Residência; e

- Cópia do Histórico Escolar que comprove nível de escolaridade do 

candidato (5º ano do Ensino Fundamental.

VAGAS

O curso terá 30 vagas, para critério de desempate, a prioridade será para os

donos de embarcações devidamente registradas na Capitania dos Portos do

Piauí,  o  candidato  indicado  por empresa/proprietário de embarcação;  e  de

maior idade.

FACILIDADES     OFERECIDAS     AO     ALUNO  

Material de ensino por empréstimo e Merenda escolar.

DURAÇÃO     DO     CURSO  

Uma (1) semana.

6.7 - CURSO DE FORMAÇÃO CFAQ

Destina-se ao ingresso na Marinha Mercante nas categorias dos Grupos de 

Marítimos, nas categorias de Moço de Convés (MOC) ou Moço de Máquinas 

(MOM).

Módulo Geral – CFAQ-I-C/M para Marítimos

6.8 - PROPÓSITO GERAL DO CURSO

Habilitar o aluno para exercer as funções inerentes aos Aquaviários do Grupo 

de Marítimos.

6.9 - INSCRIÇÕES

Poderão candidatar-se :

O brasileiro (a) nato ou naturalizado (a), desde que preencha os requisitos

abaixo discriminados:

Maior de 18 anos de idade até o dia da inscrição, com nível de escolaridade 

mínima 9º ano (antiga 8ª série) do Ensino Fundamental.
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6.10 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

- Cópia da Identidade;

- Cópia do CPF;

- Cópia do certificado de alistamento militar ou dispensa, sexo 

masculino, até 45 anos;

- duas fotos 3 x 4;

- Cópia do comprovante de residência atual;

- Cópia do certificado/histórico escolar que comprove nível de 

escolaridade do candidato, mínimo 9º ano (antiga 8ª série) do ensino 

fundamental;

- Comprovante de pagamento de inscrição (GRU), no valor de r$ 8,00 

(oito reais).

CASO  AQUAVIÁRIO,  MARINHEIRO  AUXILIAR  DE  CONVÉS  (MAC)  E/OU

MARINHEIRO AUXILIAR DE MÁQUINAS (MAM): CÓPIA DA ETIQUETA DE DADOS

PESSOAIS DA CIR E DO REGISTRO DE EMBARQUE.

6.11 - EXAME DE SELEÇÃO

a) 1ª etapa –O conteúdo programático detalhado do exame de seleção 

será fornecido aos candidatos no ato da inscrição.

Será considerado aprovado nessa etapa o candidato que obtiver nota mínima 5

(cinco) em cada uma das disciplinas constantes das provas escritas, estando

assim, em condições de participar da segunda etapa do exame de seleção.

Observação: Este exame de seleção não tem caráter de concurso público para

ingresso na Marinha Mercante ou na Marinha do Brasil.

b)  2ª  etapa  –  Todos  os  candidatos  aprovados  na  1ª  etapa  ,serão

submetidos a um teste de suficiência física, composto de:

I) Prova de natação, na distância de 25 metros, sem limite

de tempo; e

II) Prova de permanência flutuando, sem qualquer auxílio,

com duração de 10 (dez) minutos.

III)
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Observações: 

1) Para serem submetidos ao teste de suficiência física, os candidatos deverão

apresentar atestado médico considerando-os (as) aptos (as) em Inspeção de

Saúde, inclusive boas condições auditiva e visuais; e

2) Ficam desclassificados do processo de seleção os candidatos que não

obtiverem aprovação nos índices do teste de suficiência física.

6.12 - MATRÍCULA

A carta da empresa com os candidatos indicados, deverá ser remetida pela

própria empresa, diretamente à Capitania dos Portos do Piauí.  Nela deverão

constar os seguintes itens:

Dados  do  candidato,  tempo  de  experiência  marítima  (caso  o  candidato

possua), dados da empresa (ex: CNPJ, endereço, etc), informação se a empresa

está  em  dia  com  a  contribuição  do  Fundo  de Desenvolvimento  do  Ensino

Profissional  Marítimo  (FDEPM)  e  o  compromisso  de  realizar  oestagio do

candidato na respectiva empresa, o candidato após conclusão do curso. Esta

carta deverá ser assinada, no mínimo, pelo gerente de recursos humanos da

empresa;

Observações: 

1) Em caso de empate, a vaga será preenchida pelo candidato de maior de

idade;

2) O curso terá duração de 4 (quatro) meses, no horário das 07:30h às 16:20h,

com intervalo para o almoço, oferecido pela Capitania.

TURMAS

Cada turma do CFAQ-I-C e CFAQ-I-M será composta por 30 alunos.

6.13 - DURAÇÃO DO CURSO

QUATRO (4) meses.
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Observações: 

1) As  provas  para  os  concursos  para  ingresso  na  Marinha  do  Brasil,  são

realizadas na cidade de Parnaíba-PI. 

2) A Marinha do Brasil  não possui  nenhum vínculo  com qualquer  curso ou

Escola Preparatória.

AS     VAGAS     SÃO     DESTINADAS PARA     OS     SEGUINTES     NÍVEIS     DE     ESCOLARIDADE  

Ensino Fundamental completo ou em conclusão

 Escola de Aprendizes-Marinheiros

 Colégio Naval

 Soldado Fuzileiros Navais

Ensino Médio completo ou em conclusão

 Escola Naval

 Sargento Músico Fuzileiro Naval

Ensino Médio (Nível Técnico) completo ou em conclusão

 Corpo Auxiliar de Praças

Ensino Superior completo ou em conclusão

 Corpo de Saúde da Marinha

 Corpo de Engenheiros da Marinha

 Quadro Complementar

 Quadro Técnico

 Quadro de Capelães Navais

6.14 - CURSOS À DISTÂNCIA

Os Cursos à distância de Aperfeiçoamento são para os aquaviários na categoria

Marinheiro  de Convés  para  a  categoria  de  Contra-Mestre  e  para  Ex-praça

(Suboficial ou Sargento) do corpo de Praças da Armada ou Corpo Auxiliar. Os

da  seção  de  máquinas  são  para  marinheiro  de  Máquinas  e para  Ex-praça

(Suboficial, Sargento e Cabo) do corpo de Praças da Armada das especialidades

de Máquinas, Caldeira ou Motores..
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Procedimentos:  os  candidatos  munidos  de  seus  documentos  deverão

inscrever-se no balcão de atendimento ao público da CP-10, onde será inscrito

no curso desejado e receberá nº de inscrição que o habilitará a realização das

provas.

Documentos necessários
A. Identidade (cópia autenticada, ou cópia simples com a apresentação do 

original);

B. CPF (cópia autenticada, ou cópia simples com a apresentação do 

original); Comprovante de residência (cópia autenticada, ou cópia simples com

a apresentação do original);

C. Atestado de saúde (cópia autenticada, ou cópia simples com a 

apresentação do original);

D. Para os já aquaviários etiqueta da Carteira de Inscrição e Registro (CIR),

E. Para Ex-praça da MB Caderneta Registro (CR)

F. Taxa para inscrição nos cursos, paga.

7 - SERVIÇO DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO

7.1 - SERVIÇOS OFERECIDOS

I  NSCRIÇÃO, VISTORIA, ARQUEAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE EMBARCAÇÕES  

O atendimento  ao  público  (pessoalmente  ou  por  telefone)  objetiva  orientar

sobre todos os procedimentos e documentos pertinentes, de acordo com as

normas em vigor.

Após esse primeiro  contato,  o  tempo para que o  interessado reuna toda a

documentação necessária varia de pessoa para pessoa.  

A Divisão de Segurança do Tráfego Aguaviário é responsável pela concessão de

Habilitação  de  amadores,  Inscrição,  Vistorias,  Inspeção,  Transferência  de

propriedade, Despacho e cancelamento de inscrição de embarcações, Emissão

de  certidão  relativa  à  situação  de  embarcações  e  Emissão  de  Rol  de

Equipagem  e  Portuário,  Cadastramento  de  Marinas,  Clubes  e  Entidades

Desportivas Náuticas, Emissão de Parecer referente a Obras sob, sobre e às

margens de águas, cujas demandas dão entrada no setor de atendimento ao

público. 
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7.2 - HABILITAÇÃO DE AMADORES

- Ser maior de 18 anos;  

- Apresentar cópia autenticada da Carteira de Identidade; 

- Apresentar cópia autenticada do CPF; 

- Pagar taxa de inscrição (emitida pela CP-20 ou pelo site: 

www.dpc.mar.mil.br

- Declaração de Freqüência para Motonautas; 

- Atestado de Embarque para Arrais Amador;  

- Apresentar  atestado  médico  que  comprove  bom estado  psicofísico,

incluindo limitações, caso existam; e 

- Apresentar  autorização dos pais  ou  tutor  para os  menores de (18)

dezoito anos.  

Prazo para a realização do serviço: máxímo de 10 dias.  

7.3  -  EMISSÃO DE CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DE

AQUAVIÁRIO

Caderneta  de  Inscrição  e  Registro  de  Aquaviário  será  para  todos  que

participaram dos cursos que são ministrados no Centro de Instrução Almirante

Graça Aranha (CIAGA), Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA),

Capitania dos Portos (CP), Delegacia da Capitania dos Portos (DL), e agência da

Capitania  dos  Portos  (AG),  e  que  foram  aprovados  e  para  os  demais

aquaviários no decorrer de sua carreira.

Procedimentos: a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) será emitida para o

aquaviário que apresentarem os documentos comprovantes de conclusão dos

cursos de acesso a carreira aquaviária.

Depois de emitida a CIR o solicitante estará automaticamente cadastrado no

Sistema de Aquaviário, onde será feita uma listagem dos aprovados e será

confeccionada a Ordem de Serviço (OS) que será encaminhada à CPRJ, para

registro no Sistema de Cadastro de Aquaviário (SISAQUA) e posteriormente a

emissão da etiqueta da CIR.
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

- Por motivo de renovação:

A. Identidade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 

original);

B. CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);

C. Comprovante de residência (cópia autenticada ou cópia simples com 

apresentação do original);

D. Atestado de saúde (cópia autenticada ou cópia simples com 

apresentação do original);

E. Página com a foto e da etiqueta da Carteira de Inscrição e Registro (CIR) 

(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);

F. 1 foto 5 X 7; e

G. Boletim de ocorrência, nos casos de perda, roubo ou extravio (cópia 

autenticada ou 

cópia simples com apresentação do original).

Nota 1: No caso de extravio ou má condições da caderneta será cobrada 

uma taxa, recolhida através de GRU, paga em agência bancária.

- Por motivo de reinclusão:

A. Identidade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 

original);

B. CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);

C. Comprovante de residência (cópia autenticada ou cópia simples com 

apresentação do original);

D. Atestado de saúde (cópia autenticada ou cópia simples com 

apresentação do original);

E. Página com a foto e da etiqueta da Carteira de Inscrição e Registro (CIR) 

(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);

F. 1 foto 5 X 7; e

G. Todos os documentos que o interessado possuir que comprovem sua 

inscrição anterior (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 

original).

- Por solicitação de CIR brasileira:
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A. Identidade de estrangeiro ou visto de permanência (cópia autenticada 

ou cópia simples com apresentação do original);

B. CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);

C. Comprovante de residência (cópia autenticada ou cópia simples com 

apresentação do original);

D. Atestado de saúde (cópia autenticada ou cópia simples com 

apresentação do original);

E. Carteira de Inscrição e Registro (CIR) estrangeira (cópia autenticada 

ou cópia simples com apresentação do original);

F. Passaporte (para estrangeiros apenas - cópia autenticada ou cópia 

simples com apresentação do original);

G. Todos os certificados de cursos internacionais com validade corrente 

(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);

H. 2 foto 5 X 7; e

I. Por ocasião da entrada dos documentos no balcão, preencher o 

requerimento de certificação, anexo 1-E NORMAM-13.

- Por solicitação de Carteira de Inscrição e Registro (CIR) de 

mergulhador:

A. Identidade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 

original);

B. CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);

C. Comprovante de residência (cópia autenticada ou cópia simples com 

apresentação do original);

D. Atestado de saúde (cópia autenticada ou cópia simples com 

apresentação do original);

E. Certificado do curso de mergulho devidamente reconhecido pela 

DPC ou Atestado de

Avaliação Técnico-Profissional (AATP) para os mergulhadores com registro 

em Carteira de Trabalho anterior a 1986 (cópia autenticada ou cópia simples 

com apresentação do original); 

F. Avaliação Técnico-Profissional (AATP) para os mergulhadores com 

registro em Carteira de Trabalho anterior a 1986 (cópia autenticada ou cópia

simples com apresentação do original);
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G. Reservista (para os do sexo masculino - cópia autenticada ou cópia 

simples com apresentação do original);

H. Título de Eleitor (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação 

do original);

I. Certidão de Casamento ou Nascimento (cópia autenticada ou cópia 

simples com apresentação do original); e

J. 1 foto 5 X 7.

7.4 - TRANSFERÊNCIA DE CATEGORIA

A transferência poderá ser concedida, em caráter excepcional, pelo Capitão

dos Portos, mediante requerimento do interessado, observando:

a) os requisitos de habilitação para inscrição no Grupo pretendido;

b) os requisitos de ingresso na Categoria pretendida; e

c) justificativa de necessidade do mercado de trabalho.

Procedimentos: o aquaviário deverá dar entrada com suas documentações no

balcão de atendimento ao público  da CP-10,  onde receberá um número de

Protocolo para acompanhamento de seu processo.

Documentos necessários
A. Identidade (cópia autenticada ou cópia simples com a apresentação do 

original);

B. CPF (cópia autenticada ou cópia simples com a apresentação do original);

C. Comprovante de residência (cópia autenticada ou cópia simples com a 

apresentação do original);

D. Atestado de saúde (cópia autenticada ou cópia simples com a 

apresentação do original);

E. Página da foto e da etiqueta da CIR (cópia autenticada ou cópia simples 

com a apresentação do original); e

F. Certificado de competência ou de curso de formação quando for 

necessário enquadrar o

aquaviário em alguma regra (cópia autenticada ou cópia simples com a 

apresentação do original).
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7.5 - ASCENSÃO DE CATEGORIA

Só  não  serão  concedidas  à  ascensão  para  as  categorias  de  2º  Oficial  de

Náutica, Oficial de Máquinas ou Convés, Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC),

Marinheiro  Auxiliar  de  Máquinas (MAM)  e  Pescador  Profissional  (POP),  as

demais categorias fazem jus conforme consta no anexo 2-A da NORMAM-13,

que explicita o tempo de embarque para cada categoria de aquaviário.

Procedimentos: o aquaviário deverá dar entrada com suas documentações no

balcão de atendimento ao público da CP-10,  onde receberá um número de

Protocolo para acompanhamento de seu processo.

Documentos necessários
A. Identidade (cópia autenticada ou cópia simples com a apresentação do 

original);

B. CPF (cópia autenticada ou cópia simples com a apresentação do original);

C. Comprovante de residência (cópia autenticada ou cópia simples com a 

apresentação do original);

D. Atestado de saúde (cópia autenticada ou cópia simples com a 

apresentação do original);

E. Página da foto e da etiqueta da CIR (cópia autenticada ou cópia simples

com a apresentação do original);

F. Certificado de competência ou de curso de formação quando for

necessário enquadrar o aquaviário em alguma regra (cópia autenticada ou

cópia simples com a apresentação do original); páginas da CIR que

comprovem o tempo de embarque exigido no anexo 2-A, das

Normas da Autoridade Marítima (NORMAM 13)  para cada categoria  (cópia

autenticada ou cópia simples com a apresentação do original);

7.6 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS 1031 E 1034

Certificado 1031, emitido principalmente para Oficiais, pela Diretoria de

Portos e Costa (DPC) e pelos Centros de Instrução, para atender à Convenção

Internacional sobre Padrão de Treinamento, Certificação e Serviço de Quarto

(STCW-78). Poderá ser emitido para subalternos nacionais em casos

excepcionais ou quando necessitam comprovar suas habilitações no exterior.
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Certificado  1034,  emitido  pela  DPC  e  pelos  Órgãos  de  Execução  (OE)  do

Ensino Profissional Marítimo (EPM) e destinado a certificar os aquaviários que

concluíram os Cursos, Exames e Estágios previsto no Sistema do EPM inclusive

aqueles em conformidade com a Conveção STCW-78.

Procedimentos: o aquaviário munido de seus documentos deverá dar entrada

no  balcão  de atendimento  ao  público  da  CP-10,  onde  receberá  um nº  de

Protocolo para acompanhamento de seu processo.

7.7 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

7.8 - INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO

- Comparecer na CPPI; 

- Requerimento do interessado;

- Procuração (quando aplicável); 

- Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante 

depagamento (cópia simples);

- Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE) (anexo 

2-D),devidamente preenchido em duas vias;

- Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de 

aquisição e em conformidade com as NORMAM-01-02-03/DPC;

- Documento oficial de Identidade para pessoa física (do interessado ou 

do seu procurador, quando aplicável) ou Estatuto ou contrato social, 

quando se tratar de pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa 
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Identidade;
CPF;
Comprovante de residência;
Atestado de saúde emitido por Posto de Saúde, Laboratório, 

pela própria empresa;
Etiqueta de dados pessoais da Carteira de Inscrição e Registro 

(CIR);
Comprovante de 12 meses de embarque nos últimos 5 

(cinco) anos, através da Carteira de Inscrição e Registro 
(CIR);

Certificado do Curso Especial de Rádioperador Geral (EROG), 
caso seja Oficial de Náutica;

Certificado do Curso Especial Básico de Combate a Incêndio 
(ECIN);

Todos os certificados que possuir;
Duas fotos 5X7 datadas;
Certificado 1031 original;
Guia do Sistema de Controle de Arrecadação Marítima (SCAM) 

paga (2ª via e extravio).



jurídica (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 

original para ambos os documentos); 

- Prova de aquisição do motor (motores com potência acima de 50 HP);

- Seguro  de  responsabilidade  de  danos  pessoais  causados  pela

embarcação ou por sua carga - DPEM quitado (cópia simples). Por ora, a

obrigatoriedade  da  Marinha  do  Brasil  de  exigir  o  seguro  encontra-se

suspensa, em conformidade com a Lei no 13.313 de 14 de julho de2016.

Qualquer alteração referente ao assunto será divulgada oportunamente;

- Catálogo/Manual ou Declaração do fabricante ou Declaração do 

Responsável Técnico que contenham as principais características da 

embarcação, tais como a lotação máxima, motorização, comprimento, 

boca (largura), etc. Caso a embarcação tenha sido construída pelo 

interessado, apresentar o Termo de Responsabilidade de 

Construção/Alteração;

- Comprovante de residência;

- Duas fotos coloridas da embarcação gravadas em mídia. Uma 

mostrando-a pela popa (traseira) e outra pelo través (lado), de forma 

que apareça total e claramente de proa a popa, preenchendo a largura 

da foto, que deverão ser arquivadas pela CP/DL/AG no SISGEMB. Uma 

das fotos deverá mostrar o número de inscrição da embarcação;e

- Título de aquisição e comprovante de regularização junto a Receita 

Federal do Brasil (RFB) em se tratando de embarcação importada.

Prazo para a realização do serviço: máximo de 10 dias úteis. 

7.9 - EMISSÃO DE CETIDÃO DE EMBARCAÇÃO INSCRITA

- Apresentar requerimento no GAP; e 

- Pagar taxa de serviço emitida pelo GAP ou pelo site:

www.dpc.mar.mil.br  

Prazo para a realização do serviço: 10 dias uteis. 

7.10 - EMISSÃO DE ROL DE EQUIPAGEM

- Apresentar requerimento no GAP; e 
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- Pagar taxa de serviço emitida pelo GAP ou pelo site: 

www.dpc.mar.mil.br)  .    

Prazo para a realização do serviço: 10 dias. 

7.11 - DESPACHO DE EMBARCAÇÕES

- Comparecer na CPPI com a respectiva solicitação ou enviá-la ou por

meio de fax; e 

- Apresentar  Parte  de  Entrada,  Declaração  Geral,  Lista  de  Pessoal

Embarcado, Lista de Passageiro, Planilha de Dados do GMDSS, Pedido de

Despacho e Parte de Saída. 

Prazo para a realização do serviço: Imediatamente.  

7.12 -  CADASTRAMENTO  DE  MARINAS,  CLUBES  E  ENTIDADES

DESPORTIVAS NÁUTICAS

- Comparecer na CPPI;  

- Apresentar no GAP requerimento, cópia do Estatuto ou Contrato Social,

Memorial Descritivo, Parecer favorável da MB, Alvará de Funcionamento,

Declaração para Cadastramento de Curso de Formação de Amador; e 

- Pagar taxa de serviço emitida pelo GAP ou pelo site: 

www.dpc.mar.mil.br

Prazo para a realização do serviço: 10 dias.  

7.13 - EMISSÃO DE PARECER REFERENTE A OBRAS SOB, SOBRE E ÀS 

MARGENS DE ÁGUAS JURISDIÇÃO BRASILEIRAS

- Comparecer na CPPI;  

- Apresentar  no  GAP  requerimento,  Planta  de  Localização,  Planta  de

Situação,  Planta  de  Construção,  Memorial  Descritivo,  cópia  do

Documento de Posse do Terreno, Documentação Fotográfica e Anotação

de Responsabilidade Técnica (ART); e  

- Pagar taxas de serviços emitida  pelo GAP ou pelo site: 

www.dpc.mar.mil.br
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Prazo para a realização do serviço: 90 dias. 

Parnaíba-PI, em 23 de julho de 2021.

MAXWELL DENIGRES
Capitão de Fragata
Capitão dos Portos
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