COMPROVAÇÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE EMBARQUE

1. Comprovação do cômputo do tempo de embarque:
[] O tripulante conta o tempo de embarque em qualquer embarcação que esteja normalmente em
serviço, desde que nela exerça o cargo ou função para a qual está habilitado.
[] Cálculo do somatório dos dias de embarque da CIR e/ou Rol de Embarcações preenchido pelas
empresas de navegação, proprietários, armadores ou seus prepostos, especificando os tipos de
navegação em que a embarcação foi empregada.
[] Preenchimento do Mapa Cômputo conforme ANEXO 1-S da NORMAM13/DPC
OBS: Não deverão ser contabilizados os embarques em navios em LAY UP e em navios docados
com período superior a 60 dias

2. Comprovação do cômputo do tempo de embarque quando as empresas de navegação já
tiverem encerrado atividades no Brasil.
[] Declaração de informações verídicas assinada pelo próprio aquaviários, conforme Anexo I deste
documento
[] Rol de equipagem/Rol de portuário (períodos de embarque lançados nestes Rols)
[] Documento que comprove vínculo empregatício (contrato de trabalho ou carteira
de trabalho
[] Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Empresa de Navegação, disponível em:
<https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpj>
[] Consulta ANTAQ que evidencia o fechamento da empresa de navegação, disponível em:
<http://web.antaq.gov.br/Portal/Frota/ConsultarEmpresaAutorizada.aspx>
[] Cópias das folhas de registro de embarque da CIR, acompanhadas pela correspondente etiqueta
de dados pessoais

ANEXO I
ATESTADO DE EMBARQUE DE AQUAVIÁRIOS
Atesto para fins de registro do tempo de embarque junto à Autoridade Marítima Brasileira,
representada pelos seus
Agentes (Capitanias, Delegacias e Agências) que eu,
___________________________ (Nome completo), ___________________________ (Categoria),
_____________________ (CPF) e número de inscrição no SISAQUA ______________________,
realizei os embarques descriminados abaixo (com base nas anotações da CIR e do Rol da
Embarcação), em funções compatíveis com o certificado possuído, na empresa ________________
(Nome da empresa).
Nome da
Embarcação
AB

Local e data de
embarque

Local e data de
desembarque

Função

Tipo de
Navegação

Potência

Somatório dos dias de Embarque

Declaro para devidos fins e atesto boa-fé que, as informações apresentadas são verídicas nos
termos do Art. 1º e no Parágrafo Único do Art. 3º do Decreto nº 9.094/2017, tendo ciência de que
qualquer informação inverídica na presente declaração poderá implicar em sanção penal prevista no
Art. 299 do Código Penal que diz: constitui crime "Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.”

Cidade/Estado, dia/mês/ano
_______________________________
Assinatura do Aquaviário

