
 

MARINHA DO RASIL 

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO 

 
ESCLARECIMENTO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE DESPACHANTES 

 

 
O Capitão dos Portos esclarece ao público em geral, que a contratação de despachantes para a 
execução de serviços junto a esta Capitania ou em suas Organizações Militares subordinadas – 
Delegacias da Capitania em Macaé, Angra dos Reis, Itacuruçá e Cabo Frio, ou em suas 
Agências em Paraty e em São João da Barra é OPCIONAL . 

O nosso pessoal está orientado e capacitado a prestar todas as informações de maneira a 
possibilitar que o próprio usuário interessado realize todo o seu processo. No caso de dúvidas, o 
usuário poderá buscar junto aos nossos militares e servidores civis as informações necessárias. 

“ SERÁ UMA SATISFAÇÃO ORIENTÁ-LO ” 

É desejável que quaisquer anormalidades observadas sejam informadas ao Capitão dos  
Portos pelo e-mail cprj.ouvidoria@marinha.mil.br. 

Se ainda assim, V.Sª, como interessado, por mera conveniência, decidir pela contratação de um 
Despachante, Utilize o seu CPF ou solicite ao despachante o número do protocolo, de modo a 
poder fazer o acompanhamento de seu processo, no site da Capitania dos Portos, na aba 
“consulta processual!”.  

A seguir, é apresentada uma lista contendo os principais serviços prestado por esta Capitania 
dos Portos, com seus respectivos valores, cobrados pela Marinha do Brasil.  Essas informações 
também constam na Carta de Serviço ao Usuário, disponível no site www.cprj.mar.mil.br 

 

EMBARCAÇÕES (Esporte e Recreio, Navegação Interior, Mar Aberto) 

Emissão do Titulo de Inscrição da Embarcação (TIE/TIEM) R$ 30,00 
Emissão de 2ª via do TIE/TIEM (extravio, mau estado, roubo, furto) R$ 45,00 
Alteração no documento de propriedade (TIE/TIEM), tais como dados da embarcação, do 
motor, de proprietário, cor, nome, etc. R$ 30,00 

Transferência de Jurisdição ou propriedade R$ 30,00 
Emissão de 2ª via de Certificados e Licenças  R$ 30,00 
Cancelamento de Inscrição da Embarcação R$ 5,00 
Inscrição Simplificada R$ 30,00 
Emissão de Certidão sobre Embarcação Esporte e Recreio R$ 30,00 
Emissão de Certidão sobre Embarcação Navegação Interior e Mar Aberto R$ 15,00 
Emissão de Certificado de Isenção - Navegação Interior e Mar Aberto R$ 300,00 
Emissão do documento provisório de propriedade - Esporte e Recreio e Navegação Interior R$ 75,00 
Emissão do documento provisório de propriedade - Mar Aberto R$ 80,00 



 

CIR, ETIQUETA DE CIR e CERTIFICADOS 1031/1033/1034  

Emissão da primeira CIR Gratuito 
Emissão de CIR por falta de espaço para preenchimento (CIR em Continuação) Gratuito 
Emissão de Etiqueta de CIR – emissão por término de validade ou ascensão de categoria Gratuito 
Carteira de Inscrição e Registro (CIR) - Emissão de 2ª via por extravio, mau estado de 
conservação, roubo, furto   R$ 30,00 

Emissão da 1ª via de Certificados modelo DPC-1031(brasileiros) ou 1033 (estrangeiros - 
endosso) Gratuito 

Modelo DPC-1031/1033 (Revalidação ou Emissão de 2ª via por perda, extravio, mau estado 
de conservação). Valor por Certificado. R$ 30,00 
Emissão da 1ª via de Certificados modelo DPC-1033/1034 (para cursos realizados em 
empresas credenciadas pela DPC que possuam regras do STCW) e endosso de Certificados 
para estrangeiros  

Gratuito 

Modelo DPC-1033/1034 (Revalidação ou Emissão de 2ª via por perda, extravio, mau estado 
de conservação). Valor por Certificado R$ 20,00 

Unificação de Certificados 1034 (TBS-I) para brasileiros  Gratuito 
Unificação de Certificados 1034 (TBS-I) para estrangeiros, desde que possuam os 4 
Certificados 
 

Gratuito 

 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE AMADOR (CHA)  

Inscrição para exames (já está inclusa a emissão da primeira CHA) R$ 40,00 
Emissão de CHA (concessão / equivalência)  R$ 50,00 
Inclusão de habilitação de motonauta na CHA de Amador R$ 50,00 
Renovação por vencimento ou emissão de 2º via  (roubo, furto, extravio, mau estado)  R$ 50,00 
Emissão de CHA na Categoria Veleiro R$ 35,00 
 

PUBLICAÇÕES À VENDA  

Rol de Equipagem (valor de aquisição para o par de unidades) R$ 30,00 
Rol  Portuário        (valor de aquisição para o par de unidades) R$ 30,00 
 
As publicações abaixo relacionadas, cartas náuticas e outros impressos, a partir de NOV/2016 
passaram a ser fornecidos no sítio http://www.cartasnauticasbrasil.com.br. 
 

� Livro de Registro de Mergulhador(LRM); 
� Ação do Encalhado e Ação de Rebocado; 
� Glossário de Termos de Máquinas; 
� Glossário de Termos para Construção Naval;e 
� Tabela de Sinais de Salvamento. 
 

 

 

 


