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1 - INTRODUÇÃO

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de
2017, e tem por objetivo informar aos usuários dos os serviços prestados pelo órgão ou pela
entidade do Poder Executivo federal; as formas de acesso a esses serviços e dos respectivos
compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

Dentro  da  estrutura  da  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em São  Francisco  do  Sul
(DelSFSul), o foco principal é a melhoria constante da qualidade do atendimento prestado a
todos que utilizam seus  serviços e, por  tal motivo, apresenta a sua Carta de  Serviços ao
Usuário, acreditando que esse canal de comunicação é medida de extrema importância para
dar transparência e visibilidade aos serviços que executa.

A Carta divulga todos os serviços que a DelSFSul oferece, orientando quanto aos seus
requisitos e explicando como cada serviço é realizado. Para reconhecer a importância do
usuário, a Carta de Serviços da DelSFSul também indica como realizar manifestações
(sugestões, elogios, reclamações, denúncias e solicitação de informações), assegurando a
efetiva participação do usuário na avaliação dos serviços prestados.

2 - APRESENTAÇÃO

A DelSFSul é uma Organização Militar da Marinha do Brasil, subordinada à Capitania dos
Potos de Santa Catarina (CPSC), e está localizada na Rua Dr. Lauro Muller, nº 138, Centro,
São Francisco do Sul - SC, CEP: 89.240-000.

A DelSFSul tem o propósito de contribuir para a orientação, a coordenação e o controle
das atividades relativas à Marinha Mercante e organizações correlatas no que se refere à
defesa nacional, à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação, no mar aberto e
nas  hidrovias  interiores,  e  à  prevenção  da  poluição  hídrica  por  parte  de  embarcações,
plataformas ou suas instalações de apoio.

Para consecução de seu propósito, compete à DelSFSul, em sua área de jurisdição, as
seguintes tarefas:

I – cumprir e fazer cumprir a legislação, os atos, as normas, os regulamentos e os
procedimentos, nacionais e internacionais, que regulam os tráfegos marítimo, fluvial e lacustre,
relativos  à  salvaguarda  da vida  humana e à  segurança da navegação,  no  mar  aberto e nas
hidrovias  interiores, e à prevenção da poluição hídrica por parte de embarcações, plataformas
ou suas instalações de apoio;

II – fiscalizar o(s) serviço(s) de praticagem;
III – realizar inspeções navais e vistorias;
IV – instaurar e/ou conduzir Inquéritos Administrativos referentes aos Fatos e Acidentes

de Navegação (IAFN) e Investigações de Segurança  de  Acidentes  e  Incidentes  Marítimos
(ISAIM), de acordo com a legislação específica e normas em vigor;

V – auxiliar o serviço de  socorro e salvamento marítimo, de acordo com o determinado
pelo Comando do 5º Distrito Naval (Com5ºDN);

VI – concorrer para a fiscalização e a manutenção da sinalização náutica;
VII – executar as atividades atinentes ao Ensino Profissional Marítimo (EPM), no que lhe

competir;
VIII – executar, quando determinado, as atividades atinentes ao Serviço Militar;
IX – cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas dos representantes da

Autoridade Marítima Brasileira (AMB), de acordo com as competências que lhes foram
delegadas;

X – executar as tarefas de fiscalização necessárias à manutenção da boa ordem do
tráfego aquaviário;

XI –  apoiar  o  pessoal  militar  da  Marinha  do  Brasil(MB)  e  seus  dependentes,  quanto  a
pagamento, saúde e assistência social e, no que couber, o pessoal civil e seus dependentes,
quando não competir a outra Organização Militar (OM) da MB;

XII – seguir as orientações técnicas emanadas da Diretoria de Portos e Costas (DPC), no
que se refere à Segurança do Tráfego Aquaviário (STA), ao Ensino Profissional Marítimo (EPM) e
à prevenção da poluição hídrica;

XIII – manter registros atualizados das informações e características relativas aos portos,
terminais e instalações portuárias.
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3 - JURISDIÇÃO

A área jurisdicional da DelSFSul é compreendida pelos municípios de São Francisco do
Sul, Itapoá, Joinville, Balneário Barra do Sul, Araquari, Guaramirim, Garuva, Massaranduba e
Schroeder.

4 - OS COMPROMISSOS E PADRÕES DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO

A Administração da DelSFSul se compromete a disponibilizar uma adequada prestação
de serviço ao usuário, com urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento;
observando a presunção de boa-fé; proporcionando a adequação entre meios e fins, sem a
imposição de exigências,  obrigações,  restrições e sanções não previstas  na legislação;  e
exercendo a igualdade no tratamento, sem qualquer tipo de discriminação.

Os militares e servidores civis da DelSFSul se empenharão ao máximo em
atender/solucionar, nos prazos estabelecidos para os diversos serviços oferecidos, os processos
em tramitação em seu respectivo setor e dentro de sua esfera de competência. Aqueles que
requererem maior prazo, por sua complexidade e maiores demandas para prontificação, serão
informados ao usuário quanto às etapas cumpridas e pendentes e às estimativas de prazos.

Visando à melhoria contínua dos serviços prestados, serão disponibilizados formulários de
Pesquisa de Satisfação para que o usuário avalie os serviços prestados bem como apresentem
as suas manifestações (sugestões, elogios, reclamações, denúncias e   solicitação   de
informações).

4.1 - OS CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO

O atendimento ocorrerá por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e
aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às
pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas
por crianças de colo.

4.2 - A PROTEÇÃO À SAÚDE E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS

Visando a proteção à saúde e a segurança dos usuários a DelSFSul dispõe de instalações
salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento, com salas
climatizadas, supridas  de cadeiras  acolchoadas, televisão,  lixeiras com cores no padrão de
coleta seletiva e bebedouro com água gelada. As instalações sanitárias  colocadas  à disposição
do público são de fácil acesso, mantidas sob elevados padrões de limpeza e adaptadas para
portadores  de  necessidades  especiais.  Os  ambientes  de  trabalho  são  limpos  e higienizados,
gerando conforto e bem-estar aos usuários.

4.3 - A PREVISÃO DE TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO

O tempo de espera para o atendimento presencial na DelSFSul será de até trinta
minutos, mas poderá variar dependendo da procura pelos serviços por parte dos usuários e
conforme a época do ano. As ligações telefônicas dos usuários em todos os setores serão
atendidas com a máxima presteza possível.

4.4 - O PRAZO DE CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS

Os prazos  para cumprimento  dos  serviços  oferecidos  pela DelSFSul  são específicos,  de
acordo com a complexidade e requisitos para atendimento, e serão dispostos posteriormente,
quando tratados individualmente. As solicitações de informações sobre andamento e/ou
documentos relativos a processos serão atendidas no prazo de até cinco dias úteis. Os
requerimentos recebidos referentes aos serviços oferecidos pela DelSFSul, serão analisados e
respondidos em até trinta dias úteis, contados da data de entrada no setor de protocolo da
DelSFSul.

4.5 - OS MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO COM OS USUÁRIOS:

A DelSFSul disponibiliza as seguintes formas de comunicação com o usuário:
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4.5.1 - Atendimento presencial

No atendimento presencial, o usuário deverá comparecer à sede da DeSFSul, Rua Dr.
Lauro Muller, nº 138 Centro, São Francisco do Sul – SC. Antes de comparecer é importante
ligar antes para buscar informações específicas ao serviço como horário de atendimento,
documentação necessária entre outros.

4.5.2 - Atendimento telefônico

Linhas diretas com a portaria: (47) 3444-2204  /  (47) 3444-2205. No início  da gravação
eletrônica será informado as opções referentes aos principais setores que prestam serviço ao
usuário, bastará selecionar uma das posições abaixo ou aguardar atendimento e   realizar
discrição sucinta do assunto a ser tratado para que o atendente transfira a ligação ao setor
correto.

Opção Setor

Um Grupo de Atendimento ao Público

Dois Veteranos e Pensionistas

Três Seção de Saúde

Quatro Concursos

Cinco Ouvidoria (Denuncia, Reclamações, Elogios e sugestões)

Aguarde Atendimento Outros Setores

4.5.3 - Internet

Por meio da página www.delsfsul.mar.mil.br que contém diversas informações, facilidades
e serviços de interesse, disponibilizando:

“Acompanhamento Processual” (Habilitação de Amadores e Inscrição de Embarcações);

Informações úteis à segurança e conforto do Marítimo, do Protuário e do Amador; 
Modelo de documentos;
Lista telefônica;
Tabela de preço de Guia de Recolhimento da União (GRU);
Serviços prestados pela DelSFSul;
links e telefones úteis; e
Informações aos Veteranos e Pensionistas e da área da saúde; 
Notas de esclarecimentos; e
Outras informações importantes.

4.5.4 -  Ouvidoria

Por  intermédio  do  e-mail  dlsfsul.ouvidoria@marinha.mil.br,  os  usuários  efetuar as suas
manifestações (sugestões, elogios, reclamações, denúncias e solicitação de informações).

4.5.5 - Pesquisa de Satisfação

Visando à melhoria contínua dos serviços prestados, são disponibilizados formulários de
Pesquisa de Satisfação para que   o   usuário   avalie   os   serviços   prestados   bem  como
apresentem as suas manifestações (sugestões, elogios, reclamações, denúncias e solicitação
de informações).

5 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA DELSFSUL

Os serviços prestados pela DelSFSul são realizados por meio dos Setores, a saber:
- Grupo de Atendimento ao Público (GAP);
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- Seção de Saúde; e
- Serviço de Recrutamento Distrital.

5.1 - SERVIÇOS PRESTADOS PELO GAP

AGENDAMENTO ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO
Seu atendimento de forma planejada

Para que você não precise se deslocar até uma Organização Militar, a MARINHA DO
BRASIL disponibiliza a todos os usuários o AGENDAMENTO ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO,
tornando possível de forma planejada e podendo escolher o dia e horário para realização do
atendimento.

Para realizar o seu agendamento acesse o seguinte link
h  t  t      p  s  :  /  /  s  i  st  e  m  a  s  .  d  p  c  .  m  a  r  .  m  i  l  .  b  r  /  s  i  s  a      p  /  a  g  e  n  d  a  m  e  n  t  o  /  #  /  

Ao  selecionar  a  Organização  Militar  desejada, o  usuário poderá  visualizar  os  diversos
serviços disponibilizados para o agendamento, bem como, GERAR A GRU (quando necessário),
diretamente pelo Portal do Agendamento Eletrônico.

Neste subitem serão apresentados os serviços prestados, suas etapas, requisitos,
documentos necessários e outras informações.

Todas as informações necessárias para acessar os serviços oferecidos pelo GAP também
constam da página da DelSFSul na internet www.delsfsul.mar.mil.br.

Os acompanhamentos acerca de andamentos de processos serão efetivados por meio de
consulta pessoal, comparecendo à DelSFSul,  via  telefone ou  na internet,  por meio do  link:
https://sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/consulta/protocolo.php

O SISAP emitirá  mensagem de prontificação do documento para e-mail  e/ou
telefone celular do usuário cadastrado no sistema, momento em que poderá avaliar
o atendimento. A participação do usuário é de grande importância para  que  o
mesmo possa contribuir com a melhoria da qualidade do serviço prestado.

A etapa inicial para o processamento dos serviços é o  comparecimento  à  DelSFSul,
munido  dos  documentos  necessários  a  cada  serviço,  a  fim de  protocolizar  o  requerimento,
seguindo-se da conferência, processamento e emissão do documento por parte do setor
competente.

Serviços Requisitos, documentos necessários e outras informações

Revalidação e Emissão Documentos:
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de 2º Via da
Caderneta de

Inscrição e Registro
(CIR)

CIR original;
Carteira de Identidade original e cópia;
CPF, original e cópia;
Comprovante de Residência atualizado, original e cópia; e
Atestado Médico emitido a menos de seis meses, que comprove bom
estado de saúde física e mental, inclusive as boas condições auditivas
e visuais.
Obs: 1) ocorrendo divergência entre os dados constantes da CIR e os
registros existentes no Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviá-
rios, poderá ser exigida documentos que comprovem a habilitação do
Aquaviário; e
2) a revalidação da CIR deve ser solicitada pelo menos três (03) meses
antes da expiração de sua data de validade.
Emissão de 2º via Comprovante do pagamento de emolumento estabe-
lecido pela DPC, no valor de R$30,00.
Obs: 1) as emissões das 1º e 2º vias da CIR serão gratuitas quando es-
gotar-se o espaço destinado a anotações e certificações;
2) com exceção do caso acima, a emissão de outras vias da CIR estará
sujeita ao pagamento de emolumento estabelecido pela DPC; e
3) se a CIR for roubada, perdida ou acidentalmente destruída, deve-se
apresentar o Boletim de Ocorrência para emissão da 2º via.
Prazo:

• Três dias

Ascensão de Categoria
de Aquaviários

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
certifi- cação, se for o caso. Os requisitos a serem cumpridos para
acesso  às diversas  categorias  do  pessoal  da  Marinha  Mercante,
limitações  e  ob- servações pertinentes, encontram-se no QUADRO
GERAL DE CERTIFICA- ÇÕES (Anexo 2-A) da Norma da Autoridade
Marítima - NORMAM-13/DPC. Documentos necessários para a
Ascensão  de  Categoria  (ORIGI- NAL E CÓPIA):
1 - Requerimento solicitando a Ascensão de Categoria (DOWNLOAD no
www.delsfsul.mar.mil.br);
2 - CIR (cópia da folha da CIR - parte da Etiqueta , Foto e Embarques); 
3 - Identidade;
4 - CPF;
5 - Comprovante de residência atualizado em nome do aquaviário ou
declaração do proprietário com firma reconhecida em cartório, mais có-
pia do comprovante de residência; e
6 - Atestado médico emitido a menos de 1 (um) ano e que comprove o
bom estado de saúde física e mental, inclusive as boas condições
audi- tivas e visuais (incluindo limitações caso existam).
Para subsidiar a avaliação do solicitado, o interessado deverá
anexar cópia autenticada dos seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS);
b) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS); e
c) ROL da Embarcação.
Cômputo de Tempo e Embarque (ver em DOWNLOAD no sitewww.delsf-
sul.mar.mil.br)
Mapa Cômputo de Tempo de Embarque expedido pela Empresa, propri-
etário,  armador ou seu Preposto com firma reconhecida em cartório,
mediante requerimento ou solicitação do aquaviário  interessado, com
base nas anotações da CIR e/ou do Rol da Embarcação. O documento
expedido pela empresa, armador ou seu preposto deverá constar:

• Nome do aquaviário;
• Número de inscrição do aquaviário;
• Categoria do aquaviário;
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• Nome da Empresa;
• Nome da Embarcação;
• Função exercida a bordo;
• Datas e locais de embarques e desembarques; e
• Somatório dos dias de embarque (item 0124 da NORMAM-13/

DPC).
A autenticação dos documentos será efetuada pelos atendentes da
DelSFSul, mediante a apresentação dos documentos originais e cópias
pelo titular interessado.
Prazo:

• Dez dias.

Inscrição em Cursos 
Previstos no 
PREPOM.

A inscrição para os cursos do EPM (aquaviário) será efetivada
pelo Órgão Executor (OE), mediante comparecimento do inte-
ressado na Delegacia e de acordo com as seguintes exigências: 
Cumprimento aos requisitos previstos na ementa do curso, de interes- 
se, previstos no Programa do EPM para aquaviários (PREPOM/AQUAVIÁ-
RIOS) vigente;
Documentos:
Apresentação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), para o
pesso- al oriundo da Marinha Mercante; da Caderneta Registro (CR),
para os oriundos da Marinha do Brasil (inativos);
e do Cartão de Identidade, ou Certidão de Nascimento, ou Certidão de
Casamento para as demais situações;
Entrega ao OE de uma fotografia recente, tamanho 3x4 de frente (no
caso de exame de seleção);
Entrega ao OE, quando o candidato concorrer a vagas disponibilizadas
no PREPOM para empresas de navegação, de carta de empresa ou ar-
mador, indicando o candidato ao curso, com informações sobre a fun-
ção por ele exercida, a prioridade na matrícula e se o indicado, durante
o curso, receberá salário ou qualquer auxílio financeiro da instituição,
entidade ou empresa; e pagamento da taxa de inscrição no valor esti-
pulado pela DPC exceto para o grupo de Pescadores.
Obs: o PREPOM AQUAVIÁRIO encontra-se disponível na página da
DelSFSul na internet www.delsfsul.mar.mil.br.
Inscrições em Curso do Ensino a Distância previsto no PREPOM
aquaviário vigente
A inscrição do aluno no curso modular é feita no Centro de Instrução Al-
mirante Braz de Aguiar (CIABA) e nas Capitanias, Delegacias e Agências
e a inscrição dos cursos via WEB é feita pelo Centro de Instrução Almi-
rante  Graça Aranha (CIAGA)  a partir da solicitação dos alunos, através
da internet. Os candidatos deverão acessar a página do CIAGA, no se-
guinte endereço eletrônico www.ciaga.mar.mil.br, clicando no ícone
cur- sos “on-line”.
OBSERVAÇÕES:
1) Nos cursos modulares não há limites de vagas. Sendo assim, todos
os candidatos inscritos e que preencham os pré-requisitos são matricu-
lados;
2) Os cursos via WEB tem limitações de vagas  e,  portanto,  os alunos
são  selecionados  e suas  matrículas  confirmadas  a  partir  dos  critérios
estabelecidos no PREPOM AQUAVIÁRIO VIGENTE; e
3) Os alunos que preencherem os requisitos e não tiverem suas matrí-
culas confirmadas, em face da limitação de vagas, terão seus nomes
cadastrados  em um banco de  dados,  para  a  participação em futuros
cursos.
Prazo:

• Trinta dias.

Emissão de 2º Via de 
Certificado de Conclu-

Os certificados serão expedidos mediante requerimento do interessado 
e após confirmada a veracidade da emissão da 1º via. Junto com o re-
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são de Curso do PRE-
POM

querimento deverá ser apresentada a Caderneta de Inscrição e Regis- 
tro.
Prazo:

• Trinta dias.

Emissão de Declara-
ção do INSS

Emissão de Declaração do INSS
O requerimento pleiteando Declaração do INSS, do qual conste que o
aquaviário é Pescador ou ex-Pescador, poderá ser solicitado pelo pró-
prio, por seu dependente, quando ele for falecido, ou por procurador,
devidamente habilitado.
O processo será iniciado com a entrada do requerimento, da parte
inte- ressada acompanhado dos seguintes documentos:
a) No caso do próprio Pescador
Documentos:
1) Certidão de Nascimento ou Casamento; e
2) Cópia da Identidade e CPF.
b) No caso de viúva ou companheira
Documentos:
1) os documentos constantes da alínea a;
2) Atestado de Óbito do ex-Pescador; e
3) Certidão de Casamento, no caso de viúva.
b) No caso do procurador
Documentos:
1) os documentos relativos a cada caso; e
2) procuração passada pelo interessado credenciando o seu procurador
junto à Marinha do Brasil, sendo obrigatório o reconhecimento da firma
do mandante.
Prazo:

• Dez dias.

Concessão de Licença
de

Categoria Superior

A Licença de Categoria Superior só será concedida pelo Capitão dos
Portos ou Delegado, por meio de requerimento da empresa, ao
Capitão dos Portos ou Delegado, em circunstâncias excepcionais, e
depois de esgotados todos os recursos para substituição do tripulante.
Prazo:

• Dez dias.

Abertura de Livro de
Registro do
Mergulhador

(LRM)

LRM só será fornecido pela DelSFSul após a inscrição do mergulhador 
no
Cadastro de Aquaviários (SISAQUA), como aquaviário integrante do 4º
Grupo-Mergulhadores.
De posse da CIR, o mergulhador solicitará o LRM, cuja escrituração
deverá ser feita pelo próprio aquaviário ou pelo seu empregador, com
exceção do registro da sua habilitação como mergulhador e a
aposição do número da CIR, que deverão ser efetuados pela DelSFSul.
A responsabilidade da DelSFSul, no que se refere   aos   registros
constantes do LRM será restrita aos   dados   constantes   da   folha
“Registro de Habilitação” e à “Numeração da CIR”.
Caso o mergulhador tenha sido cadastrado como “Mergulhador   que
Opera com Ar Comprimido” (MGE) e, posteriormente, se habilite para
operar com “Mistura Gasosa Artificial” (MGP), deverá comparecer à
DelSFSul e requerer a alteração do cadastro e inclusão da qualificação
“MGP” no “LRM”.
Prazo:

• Um dia.

Certidão de
Homologação de

Tempo de Embarque

Para a finalidade de contagem de tempo de embarque, manutenção
de validade da CIR, interstício na carreira e matrícula em cursos
profissionais será computado o período em que o aquaviário brasileiro
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de Aquaviário
Brasileiro em
Embarcação
Estrangeira.

encontra-se, efetivamente, embarcado em navios de outras bandeiras
cujos países sejam, em princípio, signatários da Convenção   STCW-
78/95.
Certidão de Homologação de Tempo de Embarque de Aquaviário 
Brasileiro em Embarcação Estrangeira não é mais obrigatória 
(facultativa aos aquaviários que embarca em navios estrangeiros). 
Prazo:

• Dez dias.

Emissão e Renovação
de

Rol Portuário.

O Rol Portuário (modelo DPC-2304) se aplica em caráter
opcional às empresas que possuem diversas embarcações
operando na navegação interior, inclusíve as destinadas   a
pesca.
Para emissão do Rol Portuário será necessário apresentar o   Rol
Portuário, em número de cópias igual ao número de  embarcações,  e
com a folha de abertura devidamente preenchida, pelo interessado em
letra de forma.
O Rol Portuário será renovado:
a) quando esgotado, inutilizado, viciado ou extraviado; e
b) quando da mudança do proprietário da Empresa ou Armador ou
Presidente da Colônia de Pesca.
Nos casos de Rol Portuário esgotado, inutilizado   ou   viciado,   é
necessário  requerimento  ao  Capitão  dos  Portos,  Delegado  ou  Agente
solicitando  a  emissão  de um novo  Rol.  Quando  extraviado,  deverá  o
Comandante, Empresa, Armador ou seu preposto representante legal
ou o Presidente da Colônia de Pesca   anexar   ao   requerimento
declaração circunstancial do ocorrido.
Nos casos de Rol Portuário esgotado,   inutilizado   ou   viciado   é
necessário  requerimento  ao  Capitão  dos  Portos,  Delegado  ou  Agente
solicitando emissão de um novo Rol. Quando extraviado deverá o
Comandante, Proprietário, Empresa, Armador ou seu preposto
representante legal anexar ao requerimento declaração circunstancial
do ocorrido (Boletim de Ocorrência).
Prazo:

• Um dia.

Emissão e Renovação
de

Rol de Equipagem

O Rol de Equipagem (modelo DPC-2303) se aplica nas
embarcações empregadas na navegação de mar aberto e
interior. Deverá uma via permanecer a bordo da embarcação e
a outra via na embarcação.
O Rol de Equipagem será emitido pela DelSFSul em duas vias, mediante
requerimento do Comandante, Proprietário, Empresa, Armador ou seu
preposto ao Capitão dos Portos.
Renovação do Rol de Equipagem
O Rol de Equipagem será renovado:
a) quando esgotado, inutilizado, viciado ou extraviado; e
b) quando da mudança do proprietário da Empresa ou Armador.
Nos casos de Rol de Equipagem esgotado, inutilizado ou viciado, é
necessário requerimento ao Capitão dos Portos  solicitando emissão de
um novo Rol.  Quando extraviado deverá o Comandante,  Proprietário,
Empresa, Armador ou seu preposto representante legal anexar ao
requerimento declaração circunstancial do ocorrido.
Quando o Comandante da embarcação for substituído, será
dispensada a  renovação  do  Rol  de  Equipagem,  desde  que  o  novo
Comandante declare que o aceita nos termos já existentes. Caso tal
declaração não seja feita, um novo Rol de Equipagem deverá ser
requerido ao Capitão dos Portos.
Prazo:

• Um dia.

Cursos para o Pessoal ETSP – Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no
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de Órgãos Públicos Serviço Público.
As solicitações dos Órgãos Públicos interessados poderão ser feitas a
qualquer tempo e devem ser encaminhadas ao OE com jurisdição na
área, que condicionará o atendimento à sua disponibilidade atual,
desde que não haja ônus para a MB.
Prazo:

• Cinco dias.

Serviços Requisitos, documentos necessários e outras informações

Primeira Habilitação
para Amador

Requisitos:
•Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá por- 
tar procuração com firma reconhecida em Cartório)
•O exame para a habilitação nas categorias de Capitão-Amador  (CPA),
Mestre-Amador (MSA), Arrais-Amador (ARA) e Motonauta (MTA) é cons-
tituído de prova eletrônica ou escrita, devendo o candidato possuir ida- 
de mínima de 18 (dezoito) anos e saber ler e escrever.
Documentos:
1. Requerimento do interessado;
2. Para a habilitação na categoria de MTA, apresentar o atestado de trei-
namento para motonauta, com firma reconhecida comprovando que re-
alizou aulas práticas com, no mínimo, três horas de duração, em embar-
cações do tipo moto aquática;
3. Para a habilitação na categoria de ARA, apresentar o atestado de trei-
namento para arrais-amador,  com firma reconhecida  com firma reco-
nhecida, comprovando que possui, no mínimo, seis horas de treinamen-
to prático em embarcações de esporte e/ou recreio, ou similares;
4. Cópia autenticada ou simples Carteira Nacional de Habilitação
dentro da validade (CNH) ou caso seja apresentado o Atestado Médico,
emitido há menos de um ano, que comprove o bom estado psicofísico,
incluindo limitações, caso existam;
5. Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de
noventa (90) dias corridos, em nome do interessado ou acompanhado
de declaração em nome de quem constar a fatura.
6. GRU com o devido comprovante de pagamento (cópia simples),
refe- rente à inscrição para exame de habilitação de amador.
7. Procuração com firma reconhecida da assinatura do requerente (re-
presentante legal)
Informações:

•As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no Sistema de
Atendimento ao Público (SISAP); a partir do 2º dia útil após o
pagamento da GUIA;
•Os processos que não estiverem com toda a documentação 
necessária serão devolvidos;
• Serão  emitidos  protocolos  para  todos  os  serviços.  O  usuário  deve
acompanhar a evolução do serviço do início ao fim do processo com o
número de protocolo; e

•O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos 
(formulários) necessários para realização dos serviços.
•O SISAP emitirá mensagem de prontificação do documento para e-mail
e/ou telefone celular do usuário cadastrado no sistema.
Etapas:
• Verificação da documentação;
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Prontificação e entrega da habilitação de amador.
Observação:
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•Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove bom
estado psicofísico, incluindo limitações, caso existam, como por exem-
plo:
•Uso obrigatório de lentes de correção visual;
•Estar acompanhado de outra pessoa;
•Estar vestindo colete salva-vidas em qualquer situação;
•Uso obrigatório de aparelho de correção auditiva; e
•Caso haja dúvida sobre a capacidade ou a habilidade motora do inte-
ressado em conduzir de forma segura a embarcação, deverá ser apre-
sentado laudo médico circunstanciado, relatando as condições físicas do
interessado. O CP/DL/AG, agendará uma avaliação técnica para verificar
se o condutor atende requisitos mínimos de segurança para a condução
de embarcação.
•Os atestados de treinamento citados nos itens 2) e 3) poderão ser ob-
tidos por Estabelecimentos de Treinamento Náuticos (ETN)  devidamen-
te cadastrados nas CP/DL/AG.
Prazo:
• Dez dias úteis.
Tipo de Atendimento: presencial.

Renovação da 
Habilitação Amador

Requisitos:
•Ser o titular ou procurador do mesmo (o procurador deverá portar pro-
curação com firma reconhecida em Cartório).
Documentos:
1. Requerimento do interessado;
2. Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação da Carteira
de Habilitação de Amador original;
3. Cópia autenticada ou simples Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) dentro da validade ou caso seja apresentado o Atestado
Médico, emiti- do há menos de um ano, que comprove o bom estado
psicofísico, inclu- indo limitações, caso existam;
4. Comprovante de residência com CEP (cópia simples com original ou
autenticada), expedido no prazo máximo de noventa (90) dias
corridos, em nome do interessado ou acompanhado de declaração em
nome de quem constar a fatura.
5. GRU com o devido comprovante de pagamento (cópia simples),
refe- rente à renovação de CHA da Carteira de Habilitação de Amador.
6. Procuração com firma reconhecida da assinatura do requerente (re-
presentante legal);
Informações:
• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTEMA DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 2º dia útil após o paga-
mento da GUIA;
• Os processos que não estiverem com toda a documentação
necessária serão devolvidos.
• Serão emitidos protocolos para todos os serviços.  O usuário deve
acompanhar a evolução do serviço do início ao fim do processo com o
número de protocolo; e
• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos
(formulários) necessários para realização dos serviços.
• O SISAP emitirá mensagem de prontificação do documento para e-mail
e/ou telefone celular do usuário cadastrado no sistema.
Etapas:
• Verificação da habilitação de amador no sistema
• Verificação da documentação;
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Prontificação e entrega da habilitação de amador.
Observação:
• Está autorizada a navegação com protocolo para renovação de CHA,
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emitida pela CP/DL/AG, por até 30 dias após sua expedição.
• A Carteira de Habilitação de Amador (CHA), tem validade de 10
(dez) anos e 5 (cinco) anos a partir de 65 anos de idade, devendo o
Amador dirigir-se a Delegacia para solicitar a renovação.
•          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 treinamento náutico e realização de
um novo exame preferencialmente eletrônico ou escrito conforme em
caso.
Prazo:
• Sete dias úteis.
Tipo de Atendimento: presencial

2º Via da Habilitação
de Amador.

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá por-
tar procuração com firma reconhecida em Cartório).
Documentos:
1. Requerimento do interessado;
2. Declaração de extravio, roubo, furto ou danos devidamente preenchi-
da, (conforme o Anexo 5-D da NORMAM-03/DPC) ou Boletim de Ocorrên-
cia;
3. Cópia autenticada ou simples Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) dentro da validade ou caso seja apresentado o Atestado
Médico, emiti- do há menos de um ano, que comprove o bom estado
psicofísico, inclu- indo limitações, caso existam;
4. Comprovante de residência com CEP(cópia simples com original ou
autenticada), expedido no prazo máximo de noventa (90) dias
corridos, em nome do interessado ou acompanhado de declaração em
nome de quem constar a fatura
5. GRU com o devido comprovante de pagamento (cópia simples), refe- 
rente à segunda via da Carteira de Habilitação de Amador. 
6.Procuração com firma reconhecida da assinatura do requerente(repre-
sentante legal);
Informações:
• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTEMA DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 2º dia útil após o paga-
mento da GUIA;
• Os processos que não estiverem com toda a documentação
necessária serão devolvidos;
• Serão emitidos protocolos para todos os serviços. O usuário deve
acompanhar a evolução do serviço do início ao fim do processo com o
número de protocolo; e
• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos (formulários)
necessários para realização dos serviços.
• O SISAP emitirá mensagem de prontificação do documento para e-
mail e/ou telefone celular do usuário cadastrado no sistema
Etapas:
• Verificação do amador no sistema;
• Verificação da documentação;
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Prontificação e entrega da habilitação de amador.
Observação:
• Está autorizada a navegação com protocolo para 2ª via de CHA, emiti-
da pela CP/DL/AG, por até 30 dias após sua expedição.
•          após         transcorridos         cinco         anos         do         vencimento         da         sua         carteira  
de habilitação de amador, o interessado que desejar renová-la, deverá
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submeter-se a novo processo de treinamento náutico e realização de 
um novo exame online.
• AMADOR NÃO ENCONTRADO NO SISTEMA:   Quando o Amador pes-
quisado não for encontrado no SISAMA e NÂO apresentar documento
de habilitação de Amador, o mesmo será orientado a realizar um novo
pro- cesso de inscrição.
Prazo:
• Sete dias úteis.
Tipo de Atendimento: presencial

Agregação de Requisitos:
Categoria

Motonauta
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá 

portar procuração 
na Habilitação de tar procuração com firma reconhecida em Cartório).

Amador. Documentos:
1. Requerimento do interessado;
2. Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação da Carteira 
de
Habilitação de Amador original;
3. Cópia autenticada ou simples Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
dentro da validade ou caso seja apresentado o Atestado Médico, emiti-
do há menos de um ano, que comprove o bom estado psicofísico, inclu-
indo limitações, caso existam;
4.Comprovante de residência com CEP(cópia simples com original ou
autenticada), expedido no prazo máximo de noventa (90) dias corridos,
em nome do interessado ou acompanhado de declaração em nome de
quem constar a fatura.
5. GRU com o devido comprovante de pagamento (cópia simples), 
refe-
rente à renovação e/ou agregação de MTA  da Carteira de Habilita-
ção de Amador; corridos, em nome do interessado ou acompanhado de
declaração em nome de quem constar a fatura.
6. Procuração com firma reconhecida da assinatura do requerente(repre-
sentante legal);
7. Atestado de treinamento para motonautas, obtido junto aos estabele-
cimentos cadastrados para o treinamento náutico
8. Cópia autenticada ou cópia simples da Carteira de Habilitação de
Amador com apresentação do original;
9. Atestado de treinamento para motonautas obtido junto aos estabele-
cimentos/pessoas físicas cadastrados para o treinamento náutico ou
apresentação de informações e documentos que comprovem a sua ca-
pacidade na condução de moto aquática,  em  período  anterior  à
02JUL2012, dentre as quais:
•Tempo de posse do equipamento (TIEM) superior a um ano;
•Participação em eventos náuticos, regatas e competições;
•Cursos realizados;
•Filiação a entidades desportivas náuticas de moto aquática; ou
•Outras informações que comprovem o seu conhecimento e a sua 
expe-

riência para condução desse tipo de embarcação.
Informações:
• As GRU só serão aceitas a partir da sua  compensação no SISTEMA DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 2º dia útil após o paga-
mento da GUIA;
• Os processos que não estiverem com toda a documentação 

necessária
serão devolvidos;
• Serão  emitidos  protocolos  para  todos  os  serviços.  O  usuário  deve
acompanhar a evolução do serviço do início ao fim do processo com o
número de protocolo; e
• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos (formulários)
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necessários para realização dos serviço.
• O SISAP emitirá mensagem de prontificação do documento para e-
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mail e/ou telefone celular do usuário cadastrado no sistema
Etapas:
• Verificação da habilitação de amador no sistema
• Verificação da documentação da moto aquática ;
• Verificação da documentação
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento; e
• Prontificação e entrega da habilitação de amador.
Observação:
• Não há necessidade da realização do exame escrito para MTA nas
situ- ações listadas
•      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, cum-
prindo as orientações preconizadas no item 0504 para as categorias de
CPA, MSA, ARA e MTA para realização de um novo exame escrito. No
caso de ARA e MTA, caso tenha ocorrido o respectivo treinamento, por
ocasião da emissão da CHA original, não há necessidade de apresenta-
ção de novos atestados de treinamento.
• Apresentação de informações e documentos que comprovem a sua
ca- pacidade na condução de moto aquática, em período anterior à
02JUL2012,
• O cumprimento da presente Nota entrou em vigor a partir de 30 de
maio de 2017
Prazo:
• Sete dias úteis
Tipo de Atendimento: presencial

Concessão por 
Equivalência.

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá por-
tar procuração com firma reconhecida em Cartório)
• Aquaviários da seção de convés e de maquinas, de nível 2 e acima,
conforme discrimina a NORMAN-13/DPC.
Documentos:
1. Requerimento do interessado;
2. Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação da Carteira
de Habilitação de Amador original;
3. Cópia autenticada ou simples Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) dentro da validade ou caso seja apresentado o Atestado
Médico, emiti- do há menos de um ano, que comprove o bom estado
psicofísico, inclu- indo limitações, caso existam;
4. Comprovante de residência com CEP (cópia simples com original ou
autenticada), expedido no prazo máximo de noventa (90) dias
corridos, em nome do interessado ou acompanhado de declaração em
nome de quem constar a fatura
5. GRU com o devido comprovante de pagamento (cópia simples),
refe- rente à CHA por correspondência ou equivalência da Carteira
de Habilitação de Amador.
6. Procuração com firma reconhecida da assinatura do requerente(repre-
sentante legal); e
7. Os profissionais especificados no subitem 1) da alínea d) do item
0503 poderão requerer junto às CP/DL/AG a emissão de suas CHA por
correspondência devendo para tal apresentarem os seguintes
documen- tos:
• Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do aquaviário, sendo ambos
com fotografia e dentro da validade; ou
• Certificado de conclusão de curso para Servidores Públicos extra MB
(EANC, ETSP ou ECSP).
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Informações:
• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTEMA DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 2º dia útil após o paga-
mento da GUIA;
• Os processos que não estiverem com toda a documentação
necessária serão devolvidos;
• Serão emitidos protocolos para todos os serviços.  O usuário deve
acompanhar a evolução do serviço do início ao fim do processo com o
número de protocolo; e
• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos (formulários)
necessários para realização dos serviços.
• O SISAP emitirá mensagem de prontificação do documento para   e-
mail e/ou telefone celular do usuário cadastrado no sistema.
Etapas:
• Verificação da documentação
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
•Prontificação e entrega da habilitação de amador..
Observações:
• Concessões para MAC/ MAM/ MAF/ MMA/ POP  a partir do PREPOM-212
• MAC: Nível 2 somente se ESEP e 1 ano de embarque.
• POP: Nível 2 somente se 1 ano de embarque.
Prazo:
• Dez dias úteis.
Tipo de Atendimento: presencial.

Serviços Documentos necessários e outras informações:

Titulo de Inscrição de
Embarcação (TIE) -

Emb. Esporte e Recreio
– Igual ou Menor 12m.

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá

portar procuração com firma reconhecida em Cartório).
Documentos:

• Requerimento do interessado;
• Procuração (quando aplicável);
• GRU paga e compensada;
• Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE),

em duas vias;
• Documentação de prova de propriedade (Nota Fiscal com

apresentação do Catálogo/Manual ou Declaração do fabricante
ou Declaração do Responsável Técnico);

• Cópia de Identidade do interessado para pessoa física ou
Estatuto ou contrato social, quando se tratar de pessoa jurídica
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do
original para ambos os documentos);

• CPF para pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa
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);

• Comprovante de residência no prazo de 90 dias e no nome do
interessado; e

• Uma foto colorida  da embarcação no tamanho 15 x  21 cm,
datada, mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e
claramente de proa a popa, preenchendo o comprimento da foto.

Informações:
• Inscrição com Termo de construção artesanal, Escritura pública

ou qualquer processo de motoaquática deverá ser feito a vistoria
antes de protocolar;

• Se porventura seja apresentada Declaração do Responsável Téc-
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nico, o mesmo obrigatoriamente será um profissional com forma-
ção (graduado,  tecnólogo)  em Engenharia  Naval,  contudo  se  a
embarcação a ser inscrita não exceder oito metros (8m) de com-
primento e o motor não exceder 50HP um Engenheiro Mecânico
também terá a prerrogativa declarante.

• Solicita-se que o requerente envie três fotos da embarcação
(popa, proa e través) para complemento cadastral. Endereço: jo-
ão.tavares@marinha.mil.br

• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTE-
MA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP);

• Os processos que não estiverem com toda a documentação ne-
cessária não poderão ser aceitos;

• Serão emitidos protocolo para os serviços. O Número de
protoco- lo  deverá  ser  usado  para  o  usuário  acompanhar  a
evolução do serviço do início ao fim do processo; e

• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos
(formu- lários) necessários para realização dos serviços.

Etapas:
• Inspeção ou vistoria da embarcação (quando aplicável);
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Verificação da documentação;
• Confecção do TIE/TIEM; e
• Prontificação e entrega do documento.

Prazo:
• Trinta dias úteis.

Tipo de Atendimento: presencial

Título de Inscrição de
Embarcação Miúda

(TIEM) - Emb. Miúda
Com Propulsão a

Motor, Exceto Esporte
e/ou Recreio – Emissão

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá

portar procuração com firma reconhecida em Cartório).
Documentos:
1. Requerimento do interessado;
2. Procuração (quando aplicável);
3. GRU paga e compensada;
4. Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE), em
duas vias;
5. Documentação de prova de propriedade (Nota Fiscal com 
apresentação do Catálogo/Manual ou Declaração do fabricante ou
Declaração do Responsável Técnico);
6. Cópia de Identidade do interessado para pessoa física ou Estatuto 
ou contrato social, quando se tratar de pessoa jurídica (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original para 
ambos os documentos);
7. CPF para pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa jurídica 
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original para
ambos os documentos);
8. Prova de aquisição do motor (motores com potência acima de 50 

HP);
9. Comprovante de residência no prazo de 90 dias e no nome 
do interessado; e
10. Uma foto colorida da embarcação no tamanho 15 x 21 cm, 
datada, mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e 
claramente de proa a popa, preenchendo o comprimento da foto.
Informações:

• Inscrição com Termo de construção artesanal, Escritura pública
ou qualquer processo de motoaquática deverá ser feito a vistoria
antes de protocolar;

• Se porventura seja apresentada Declaração do Responsável Téc-
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nico, o mesmo obrigatoriamente será um profissional com forma-
ção (graduado,  tecnólogo)  em Engenharia  Naval,  contudo  se  a
embarcação a ser inscrita não exceder oito metros (8m) de com-
primento e o motor não exceder 50HP um Engenheiro Mecânico
também terá a prerrogativa declarante.

• Solicita-se que o requerente envie três fotos da embarcação
(popa, proa e través) para complemento cadastral. Endereço: jo-
ão.tavares@marinha.mil.br

• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTE-
MA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 4º dia útil
após o pagamento da mesma;

• Os processos que não estiverem com toda a documentação ne-
cessária não poderão ser aceitos;

• Serão emitidos protocolo para os serviços. O Número de
protoco- lo  deverá  ser  usado  para  o  usuário  acompanhar  a
evolução do serviço do início ao fim do processo; e

• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos
(formu- lários) necessários para realização dos serviços.

Etapas:
• Inspeção ou vistoria da embarcação (quando aplicável);
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Verificação da documentação;
• Confecção do TIE/TIEM; e
• Prontificação e entrega do documento.

Prazo:
• Trinta dias

Tipo de Atendimento: presencial

Titulo de Inscrição de
Embarcação (TIE)

Navegação Interior –
AB Menor ou Igual a

100.

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deve-

rá portar procuração com firma reconhecida em Cartório).
Documentos:

• Requerimento do interessado;
• Procuração (quando aplicável);
• GRU paga e compensada;
• Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE),

em duas vias;
• Documentação de prova de propriedade (Nota Fiscal com

apresentação do Catálogo/Manual ou Declaração do fabricante
ou Declaração do Responsável Técnico;

• Cópia de Identidade do interessado para pessoa física ou
Estatuto ou contrato social, quando se tratar de pessoa jurídica
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do
original para ambos os documentos);

• CPF para pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa
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);

• Comprovante de residência no prazo de 90 dias e no nome do
interessado; e

• Uma foto colorida  da embarcação no tamanho 15 x  21 cm,
datada, mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e
claramente de proa a popa, preenchendo o comprimento da foto.

Informações:
• Inscrição com Termo de construção artesanal, Escritura pública

ou qualquer processo de motoaquática deverá ser feito a vistoria
antes de protocolar;

• Se porventura seja apresentada Declaração do Responsável Téc-
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nico, o mesmo obrigatoriamente será um profissional com forma-
ção (graduado,  tecnólogo)  em Engenharia  Naval,  contudo  se  a
embarcação a ser inscrita não exceder oito metros (8m) de com-
primento e o motor não exceder 50HP um Engenheiro Mecânico
também terá a prerrogativa declarante.

• Solicita-se que o requerente envie três fotos da embarcação
(popa, proa e través) para complemento cadastral. Endereço: jo-
ão.tavares@marinha.mil.br

• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTE-
MA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 4º dia útil
após o pagamento da mesma;

• Os processos que não estiverem com toda a documentação ne-
cessária não poderão ser aceitos;

• Serão emitidos protocolo para os serviços. O Número de
protoco- lo  deverá  ser  usado  para  o  usuário  acompanhar  a
evolução do serviço do início ao fim do processo; e

• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos
(formu- lários) necessários para realização dos serviços.

Etapas:
• Inspeção ou vistoria da embarcação (quando aplicável);
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Verificação da documentação;
• Confecção do TIE/TIEM; e
• Prontificação e entrega do documento.

Prazo:
• Trinta dias úteis.

Tipo de Atendimento: presencial

Titulo de Inscrição de
Embarcação
(TIE/TIEM)

– Renovação/2ª Via

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá

portar procuração com firma reconhecida em Cartório).
Documentos:

• Requerimento do interessado;
• Procuração (quando aplicável);
• GRU paga e compensada;
• Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE),

em duas vias;
• TIE/TIEM (Documentação da embarcação);
• Cópia de Identidade do interessado para pessoa física ou

Estatuto ou contrato social, quando se tratar de pessoa jurídica
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do
original para ambos os documentos);

• CPF para pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa
jurídica (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação
do original para ambos os documentos);

• Comprovante de residência no prazo de 90 dias e no nome do
interessado;

• Uma foto colorida  da embarcação no tamanho 15 x  21 cm,
datada, mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e
claramente de proa a popa, preenchendo o comprimento da foto;
e

• Boletim de ocorrência ou o anexo de Declaração de Extravio
devidamente preenchida em caso de roubo   ou   perca   do
TIE/TIEM.

Informações:
• Processo de motoaquática deverá ser feito a vistoria antes de

protocolar;
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• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTE-
MA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 4º dia útil
após o pagamento da mesma;

• Solicita-se que o requerente envie três fotos da embarcação
(popa, proa e través) para complemento cadastral. Endereço: jo-
ão.tavares@marinha.mil.br

• Os processos que não estiverem com toda a documentação ne-
cessária não poderão ser aceitos;

• Serão emitidos protocolo para os serviços. O Número de
protoco- lo  deverá  ser  usado  para  o  usuário  acompanhar  a
evolução do serviço do início ao fim do processo; e

• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos
(formu- lários) necessários para realização dos serviço.

Etapas:
• Inspeção ou vistoria da embarcação (quando aplicável);
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Verificação da documentação;
• Confecção do TIE/TIEM; e
• Prontificação e entrega do documento.

Prazo:
• Trinta dias úteis.

Tipo de Atendimento: presencial

Alteração de Dados
Cadastrais da

Embarcação e/ou
Proprietário para

Emb.
Inscritas – com AB

Menor ou Igual A 100

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá

portar procuração com firma reconhecida em Cartório).
Documentos:

• Requerimento do interessado;
• Procuração (quando aplicável);
• GRU paga e compensada;
• Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE),

em duas vias;
• TIE/TIEM (Documentação da embarcação)
• Cópia de Identidade do interessado para pessoa física ou

Estatuto ou contrato social, quando se tratar de pessoa jurídica
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do
original para ambos os documentos);

• CPF para pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa
jurídica (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação
do original para ambos os documentos);

• Comprovante de residência no prazo de 90 dias e no nome do
interessado; e

• Uma foto colorida  da embarcação no tamanho 15 x  21 cm,
datada, mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e
claramente de proa a popa, preenchendo o comprimento da foto.

Informações:
• Processo de  motoaquática deverá ser  feito a  vistoria  antes  de

protocolar;
• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTE-

MA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 4º dia útil
após o pagamento da mesma;

• Solicita-se que o requerente envie três fotos da embarcação
(popa, proa e través) para complemento cadastral. Endereço: jo-
ão.tavares@marinha.mil.br

• Os processos que não estiverem com toda a documentação ne-
cessária não poderão ser aceitos;

• Serão emitidos protocolo para os serviços. O Número de
protoco- lo  deverá  ser  usado  para  o  usuário  acompanhar  a
evolução do serviço do início ao fim do processo; e
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• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos 
(formu- lários) necessários para realização dos serviços.

Etapas:
• Inspeção ou vistoria da embarcação (quando aplicável);
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Verificação da documentação;
• Confecção do TIE/TIEM; e
• Prontificação e entrega do documento.

Prazo:
• Trinta dias úteis.

Tipo de Atendimento: (presencial, por telefone, on-line)

Cancelamento de
Inscrição e de Registro

de Embarcação –
Inscrita na CP/DL/AG

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá

portar procuração com firma reconhecida em Cartório)
Documentos:

• Requerimento do interessado informando o motivo do
cancelamento.

• Procuração (quando aplicável);
• GRU paga e compensada;
• TIE/TIEM (Documentação da embarcação);
• Cópia de Identidade do interessado para pessoa física ou

Estatuto ou contrato social, quando se tratar de pessoa jurídica
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do
original para ambos os documentos);

• CPF para pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa
jurídica (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação
do original para ambos os documentos); e

• Comprovante de residência no prazo de 90 dias e no nome do
interessado.

Informações:
• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTE-

MA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 4º dia útil
após o pagamento da mesma;

• Os processos que não estiverem com toda a documentação ne-
cessária não poderão ser aceitos;

• Serão emitidos protocolo para os serviços. O Número de
protoco- lo  deverá  ser  usado  para  o  usuário  acompanhar  a
evolução do serviço do início ao fim do processo; e
O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos
(formu- lários) necessários para realização dos serviços.

Etapas:
• Inspeção ou vistoria da embarcação (quando aplicável);
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Verificação da documentação;
• Confecção do TIE/TIEM; e
• Prontificação e entrega do documento.

Prazo:
• Trinta dias úteis.

Tipo de Atendimento: presencial

Transferência de
Propriedade de

Embarcação Inscrita
na CP/DL/AG

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá

portar procuração com firma reconhecida em Cartório).
Documentos:

• Requerimento do interessado;
• Procuração (quando aplicável);
• GRU paga e compensada;
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• Boletim Simplificado de Atualização de Embarcação (BSADE),
em duas vias (igual ou menor que 12 metros);

• TIE/TIEM com sua devida Autorização de Compra e Venda
preenchida e reconhecida firma das assinaturas em cartório, do
comprador e vendedor;

• Cópia de Identidade do interessado para pessoa física ou
Estatuto ou contrato social, quando se tratar de pessoa jurídica
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do
original para ambos os documentos);

• CPF para pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa
jurídica (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação
do original para ambos os documentos);

• Comprovante de residência no prazo de 90 dias e no nome do
interessado; e

• Uma foto colorida  da embarcação no tamanho 15 x  21 cm,
datada, mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e
claramente de proa a popa, preenchendo o comprimento da foto.

Informações:
• Processo de  motoaquática deverá ser  feito a  vistoria  antes  de

protocolar;
• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTE-

MA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 4º dia útil
após o pagamento da mesma;

• Solicita-se que o requerente envie três fotos da embarcação
(popa, proa e través) para complemento cadastral. Endereço: jo-
ão.tavares@marinha.mil.br

• Os processos que não estiverem com toda a documentação ne-
cessária não poderão ser aceitos;

• Serão emitidos protocolo para os serviços. O Número de
protoco- lo  deverá  ser  usado  para  o  usuário  acompanhar  a
evolução do serviço do início ao fim do processo;

• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos
(formu- lários) necessários para realização dos serviços; e

• Caso  o  interessado  não  apresente  a  Autorização de  Compra  e
venda por motivo de perda ou roubo o mesmo terá que tirar uma
2ª via do TIE/TIEM (Documento da embarcação).

Etapas:
• Inspeção ou vistoria da embarcação (quando aplicável);
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Verificação da documentação;
• Confecção do TIE/TIEM; e
• Prontificação e entrega do documento.

Prazo:
• Trinta dias úteis.

Tipo de Atendimento: presencial

Transferência de
Jurisdição de

Embarcação – Inscrita
na CP/DL/AG

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá

portar procuração com firma reconhecida em Cartório).
Documentos:

• Requerimento do interessado;
• Procuração (quando aplicável);
• GRU paga e compensada;
• Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE),

em duas vias;
• TIE/TIEM (Documento da embarcação);
• Cópia de Identidade do interessado para pessoa física ou

Estatuto ou contrato social, quando se tratar de pessoa jurídica
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do
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original para ambos os documentos);
• CPF para pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa

jurídica (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação
do original para ambos os documentos);

• Comprovante de residência no prazo de 90 dias e no nome do
interessado; e

• Uma foto colorida  da embarcação no tamanho 15 x  21 cm,
datada, mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e
claramente de proa a popa, preenchendo o comprimento da foto.

Informações:
• Processo de  motoaquática deverá ser  feito a  vistoria  antes  de

protocolar;
• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTE-

MA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 4º dia útil
após o pagamento da mesma;

• Solicita-se que o requerente envie três fotos da embarcação
(popa, proa e través) para complemento cadastral. Endereço: jo-
ão.tavares@marinha.mil.br

• Os processos que não estiverem com toda a documentação ne-
cessária não poderão ser aceitos;

• Serão emitidos protocolo para os serviços. O Número de
protoco- lo  deverá  ser  usado  para  o  usuário  acompanhar  a
evolução do serviço do início ao fim do processo;

• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos
(formu- lários) necessários para realização dos serviços; e

• Caso  o  interessado  não  apresente  a  Autorização de  Compra  e
venda por motivo de perda ou roubo o mesmo terá que tirar uma
2ª via do TIE/TIEM (Documento da embarcação), sendo que esse
serviço somente poderá ser realizado na Capitania/Delegacia/
Agência de origem.

Etapas:
• Inspeção ou vistoria da embarcação (quando aplicável);
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Verificação da documentação;
• Confecção do TIE/TIEM; e
• Prontificação e entrega do documento.

Prazo:
• Trinta dias úteis.

Tipo de Atendimento: presencial

Transferência de
Propriedade e

Jurisdição – Inscritas
na CP/DL/AG

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá

portar procuração com firma reconhecida em Cartório).
Documentos:

• Requerimento do interessado;
• Procuração (quando aplicável);
• GRU paga e compensada;
• Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE),

em duas vias;
• TIE/TIEM com sua devida Autorização de Compra e Venda

preenchida e reconhecida firma das assinaturas em cartório, do
comprador e vendedor;

• Cópia de Identidade do interessado para pessoa física ou
Estatuto ou contrato social, quando se tratar de pessoa jurídica
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do
original para ambos os documentos);

• CPF para pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa
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jurídica (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação
do original para ambos os documentos);

• Comprovante de residência no prazo de 90 dias e no nome do
interessado; e

• Uma foto colorida  da embarcação no tamanho 15 x  21 cm,
datada, mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e
claramente de proa a popa, preenchendo o comprimento da foto.

Informações:
• Processo de  motoaquática deverá ser  feito a  vistoria  antes  de

protocolar;
• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTE-

MA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 4º dia útil
após o pagamento da mesma;

• Solicita-se que o requerente envie três fotos da embarcação
(popa, proa e través) para complemento cadastral. Endereço: jo-
ão.tavares@marinha.mil.br

• Os processos que não estiverem com toda a documentação ne-
cessária não poderão ser aceitos;

• Serão emitidos protocolo para os serviços. O Número de
protoco- lo  deverá  ser  usado  para  o  usuário  acompanhar  a
evolução do serviço do início ao fim do processo;

• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos
(formu- lários) necessários para realização dos serviços;

• Caso  o  interessado  não  apresente  a  Autorização de  Compra  e
venda por motivo de perda ou roubo o mesmo terá que tirar uma
2ª via do TIE/TIEM (Documento da embarcação), sendo que esse
serviço somente poderá ser realizado na Capitania/Delegacia/
Agência de origem.

Etapas:
• Inspeção ou vistoria da embarcação (quando aplicável);
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Verificação da documentação;
• Confecção do TIE/TIEM; e
• Prontificação e entrega do documento.

Prazo:
• Trinta dias úteis.

Tipo de Atendimento: presencial

Cartão de 
Tripulação de 
Segurança (CTS)

Requisitos:
• Ser o proprietário ou procurador do mesmo (o procurador deverá

portar procuração com firma reconhecida em Cartório).
Observação: Embarcações com Arqueação Bruta menor que 10 não es-
tão sujeitas a emissão do CTS.
Documentos:

1. Requerimento do interessado;
2. Uma proposta de CTS elaborada pelo interessado, de acordo

com o modelo de Laudo Pericial (Anexo 1-B) na qual deverá ser
demonstrada por meio de documentação que comprove a
adequação da composição da tripulação mínima sugerida;

3. Documento que contenha informações relacionadas nas
Diretrizes Específicas para Elaboração do CTS (Anexo 1-C),
relativas ao serviço de quarto em viagem embarcações com AB
maior que 10);- 1 - 2 – NORMAM-02/DPC Mod 15

4. GRU com o devido comprovante de pagamento (cópia simples),
referente ao serviço de perícia para emissão do laudo pericial
(Anexo 8-E), exceto para órgãos públicos.

Informações:
• As GRU só serão aceitas a partir da sua compensação no SISTE-

MA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (SISAP), a partir do 4º dia útil
após o pagamento da mesma;
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• Os processos que não estiverem com toda a documentação ne-
cessária não poderão ser aceitos;

• Serão emitidos protocolo para os serviços. O Número de
protoco- lo  deverá  ser  usado  para  o  usuário  acompanhar  a
evolução do serviço do início ao fim do processo;

• O site da www.delsfsul.mar.mil.br disponibiliza os anexos
(formu- lários) necessários para realização dos serviços;

• Caso  o  interessado  não  apresente  a  Autorização de  Compra  e
venda por motivo de perda ou roubo o mesmo terá que tirar uma
2ª via do TIE/TIEM (Documento da embarcação), sendo que esse
serviço somente poderá ser realizado na Capitania/Delegacia/
Agência de origem;

• O CTS é obtido após a realização de perícia na embarcação
pela CP/DL/AG;

• Caso  ocorra  uma  pendência  impeditiva  (antes  da  saída  -
A/S) nessa perícia,

• O prosseguimento do processo dependerá da prontificação da
embarcação para sanar a pendência; e

• O documento constante no inciso “3” permitirá ao
inspetor/vistoriador  obter  elementos  para  análise  dos  critérios
para o serviço na embarcação, os quais irão contribuir para se
determinar o quantitativo mínimo de tripulantes.

Etapas:
• Inspeção ou vistoria da embarcação (quando aplicável);
• Entrega da documentação e protocolo de atendimento;
• Verificação da documentação;
• Confecção do TIE/TIEM; e
• Prontificação e entrega do documento.

Prazo:
• Trinta dias úteis.

Tipo de Atendimento: presencial

5.2 - SEÇÃO DE SAÚDE

O serviço oferecido pela Seção de Saúde é o   de   assistência   médica   básica,
essencialmente ambulatorial,  e  de encaminhamento médico-odontológico  para  atendimentos
mais complexos.

Tem direito de usar o Sistema de Saúde da Marinha os militares da ativa, da reserva e
veteranos, ex-combatentes, seus dependentes e pensionistas devidamente cadastrados no
Sistema de Saúde Naval.

O atendimento médico é realizado mediante agendamento via telefone, liberação de
Guias de Apresentação do Usuário (GAU) para consultas em especialistas após avaliação do
médico da unidade, liberação de exames para diagnósticos e acompanhamentos.

Atualmente  a  DelSfSul  possui clínicas  credenciadas,  Organizações  de  Saúde  Extra-
Marinha (OSE), para o melhor atendimento aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha,
tendo em vista, a indisponibilidade e não existência de unidades de saúde das Forças
Armadas na área de jurisdição, para o encaminhamento e atendimento de militares da ativa,
inativos, dependentes e pensionistas. Essas OSEs possuem diversas especialidades e atendem
aos usuários  mediante  apresentação da Carteira  de  Identidade emitida  pela Marinha do
Brasil e GAU gerada pela Seção de Saúde da DelSFSul.

Antes de qualquer encaminhamento para OSE o usuário deverá passar por consulta com
o Oficial Médico /  Odontologista da DelSFSul que fará avaliação necessária e encaminhará,
caso necessário, a uma credenciada.

O atendimento de urgência e emergência vem sendo realizado pelo HOSPITAL DA UNIMED-
Joinville, OSE responsável por estes tipos de atendimentos, localizado na R. Orestes Guimarães,
905 – Centro, Joinville – SC, 89204-060 que funciona 24 horas, maiores informações
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podem ser obtidas pelo telefone: (47) 3441-9555. O usuário não necessita comparecer a
Seção de Saúde para retirar a GAU, o usuário deve comparecer ao serviço de emergência do
Hospital da Unimed munido do documento de identidade expedida pela MB para poder ser
identificado como Usuário do Sistema de Saúde da Marinha e será atendido, as GAU serão
solicitadas pela OSE.

5.3 -  SERVIÇO DE RECRUTAMENTO DISTRITAL

O Serviço de Recrutamento Distrital oferece apoio aos reservistas navais no que diz
respeito a emissão das, 2º Via dos Certificados de Reservistas de 1ª e 2ª Categorias, Certidão
de Tempo de Serviço, Planilha de Computo de Tempo de Serviço, Certidão de Serviços de
Guerra, Certificado Militar e Atestado de Desobrigado.

A consulta do serviço pode ser feita via telefone ou pessoalmente.
O horário de atendimento do SRD será de segunda a quinta-feira das 08:30 às 11:30h.

Serviços Requisitos documentos necessários e outras informações:

2º Via do Certificado
de Reservista de 1ª

e 2ª Categorias.

Requisitos:
• Ter servido as Forças Armadas.

Documentos:
• Deverá ser preenchido um requerimento e apresentar originais 

e cópias dos seguintes documentos:
– CPF;
– RG;
– Comprovante de residência
– Duas fotos 3 X 4 (recentes);
– Tipagem sanguínea;
– Boletim de Ocorrência sobre a perda do Certificado; e
– Comprovante de pagamento de multa militar.

Informações:
• Se o cidadão tiver mais de 46 anos o Certificado de Reservista

não se faz mais necessário, mas caso ele o tenha perdido e
fizer questão de possuir um documento que comprove que está
em dia com o Serviço Militar Obrigatório, receberá um
Atestado de Desobrigado.

Etapas:
• Comparecimento a DelSFSul para entrega e conferência dos

documentos  e aguardar  o prazo prontificação. Efetuar contato
telefônico para se certificar da prontificação  do  documento
antes de retornar DelSFSul.

Prazo:
• Trinta dias, tendo em vista que o documento é confeccionado no

Comando do 5º distrito Naval.
Tipo de Atendimento: presencial

Certidão de Tempo de
Serviço.

Requisitos:
Ter servido as Forças Armadas.

Documentos:
• Deverá ser preenchido um requerimento e apresentar originais 

e cópias dos seguintes documentos:
– CPF;
– RG;
– Comprovante de residência atualizado; e
– Caderneta de Registro contendo todas as FA ou do Certificado 

de Reservista.
Etapas:

• Comparecimento a DelSFSul para entrega e conferência dos do-
cumentos e aguardar o prazo prontificação. Efetuar contato tele-
fônico para se certificar da prontificação do documento antes de
retornar DelSFSul.
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Prazo:
• Trinta dias, tendo em vista que o documento é confeccionado no

Comando do 5º distrito Naval.
Tipo de Atendimento: presencial

Planilha de
Computo de

Tempo de Serviço.

Requisitos:
• Ter servido as Forças Armadas.

Documentos:
• Deverá ser preenchido um requerimento e apresentar originais 

e cópias dos seguintes documentos:
– CPF;
– RG;
– Comprovante de residência atualizado; e

– Caderneta de Registro contendo todas as FA ou do
Certificado de Reservista.
Etapas:

• Comparecimento a DelSFSul para entrega e conferência dos do-
cumentos e aguardar o prazo prontificação. Efetuar contato tele-
fônico para se certificar da prontificação do documento antes de
retornar DelSFSul.

Prazo:
• Trinta dias, tendo em vista que o documento é confeccionado no

Comando do 5º Distrito Naval.

Certidão de Serviços
de Guerra.

Requisitos: Comparecimento a DelSFSul para solicitar a Certidão
Documentos:

• Deverá ser preenchido um requerimento e apresentar originais 
e cópias dos seguintes documentos:
– CPF;
– RG;
– Comprovante de residência atualizado;
– Caderneta de Registro contendo todas as FA ou do 

Certificado de Reservista;
– Titulo de Eleitor;
– Caderneta - Pagamento; e
– Diploma de Medalha de Serviço de Guerra (se houver).

Etapas:
• Comparecimento a DelSFSul para entrega e conferência dos do-

cumentos e aguardar o prazo prontificação. Efetuar contato tele-
fônico para se certificar da prontificação do documento antes de
retornar DelSFSul.

Prazo:
• Trinta dias, tendo em vista que o documento é confeccionado no

Comando do 5º distrito Naval.
Tipo de Atendimento: presencial

Certificado Militar. Requisitos:
• Comparecimento a DelSFSul para solicitar o Certificado.

Documentos:
• Deverá ser preenchido um requerimento e apresentar originais 

e cópias dos seguintes documentos:
– CPF;
– RG;
– Comprovante de residência atualizado;
– Duas fotos 3 X 4 (recentes);
– Caderneta de Registro (se houver) contendo todas as FA;
– Boletim de Ocorrência; e
– Comprovante de pagamento de multa militar.
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Etapas:
• Comparecimento a DelSFSul para entrega e conferência dos do-

cumentos e aguardar o prazo prontificação. Efetuar contato tele-
fônico para se certificar da prontificação do documento antes de
retornar DelSFSul.

Prazo:
• Trinta dias, tendo em vista que o documento é confeccionado no

Comando do 5º distrito Naval.
Tipo de Atendimento: presencial

Atestado de
Desobrigado.

Requisitos:
• Deverá ter mais de 46 anos de idade.

Documentos:
• Deverá ser preenchido um requerimento e apresentar originais 

e cópias dos seguintes documentos:
– CPF;
– RG; e
– Comprovante de residência atualizado.

Etapas:
• Comparecimento a DelSFSul para entrega e conferência dos do-

cumentos e aguardar o prazo prontificação. Efetuar contato tele-
fônico para se certificar da prontificação do documento antes de
retornar DelSFSul.

Prazo:
• Trinta dias, tendo em vista que o documento é confeccionado no

Comando do 5º distrito Naval.
Tipo de Atendimento: presencial

5.4 -  SEÇÃO DE VETERANOS E PENSIONISTAS
O atendimento na Seção de Veteranos e Pensionistas normalmente é realizado na

terça- feira, quarta-feira e quinta-feira das 09:00h às 11:30h por ordem de chegada e por
agendamento prévio na terça-feira, quarta-feira e quinta-feira das 13:30h às 15:00h  por
contato telefônico ou e-mail.

Como Organização Militar de Apoio e Contato (OMAC), a DelSFSul conta com a Seção de
Pessoal Civil, Veteranos e Pensionistas que tem como finalidade, dentre outras coisas, auxiliar o
pessoal Veterano Militar, Civil e Pensionistas no que diz respeito a:

Serviços Requisitos, documentos necessários e outras informações:

Alteração de 
Conta-Corrente e de

Dados Cadastrais

Documentos necessários (original e cópia):
• Documento de identificação e CPF (Original e cópia); e
• Comprovante bancário: Extrato, saldo, depósito, cartão

magnético, cheque pessoal rasurado, ou proposta de abertura
de conta, ou declaração bancária com a assinatura do gerente/
funcionário.

Informações:
• A conta-corrente pode ser individual ou conjunta, desde que o

veterano militar, o ex-combatente ou o anistiado político seja o
titular da conta. Para pensionista militar, veterano civil ou pen-
sionista civil somente é aceita conta individual. Não podem ser
utilizadas conta-poupança e nem conta-salário.

• A alteração  feita  por  procuração,  só  será  aceita  se a  mesma
estiver dentro do prazo de 3(Três) meses, a contar da data de
expedição, devendo após este prazo, ser revalidada e que seja
para esta finalidade.

• ATENÇÃO: A conta antiga não deve ser encerrada até que
o pagamento seja depositado na nova conta.

Etapas:
• Comparecimento a DelSFSul para entrega e conferência dos

documentos e acompanhar junto ao banco a efetivação da
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mudança.
Prazo:

• Efetivação em até noventa dias para crédito na nova conta.
Tipo de Atendimento: presencial

Alteração de 
Dados 
Cadastrais

Requisitos:
• Preenchimento de requerimento próprio no setor de

atendimento, visando à correção de dados no Sistema de
Pessoal (SISPES); e envio dos mesmos para os órgãos
responsáveis pela alteração ( DPMM,CpesFN e SVPM).

Documentos necessários (original e cópia)
• Documento de identificação com foto atual;  e
• Documento comprobatório do dado cadastral que deseja alterar.

Informações:
• Os documentos serão autenticados no momento da entrega no

setor.
Etapas:

• Comparecimento a DelSFSul para entrega e conferência dos
documentos e aguardar até a efetivação da mudança.

Prazo:
• Até noventa dias

Tipo de Atendimento: presencial

Auxílio Funeral Requisitos:
• Quando do falecimento de militar, servidor civil,   anistiado

político ou da(o) viúva(o) pensionista de militar. O auxílio funeral
devido por morte do(a) militar, do servidor civil,   anistiado
político ou da (o) viúva(o) pensionista de militar é pago ao
beneficiário requerente da pensão militar, pensão civil ou
reparação econômica, quando da sua habilitação.

• Mediante a abertura do processo de habilitação à pensão militar,
pensão civil e à reparação econômica .

Documentos necessários (original e cópia):
• Certidão de óbito; e
• Documento de identificação e CPF do(a) beneficiário(a)

requerente.
Informações:

• Os documentos serão autenticados no momento da entrega no
setor; e

• O pagamento do auxílio funeral é devido à (ao) pensionista
viúva(o) por falecimento de dependentes  cadastrados  na  MB
pelo militar falecido(a). O ex-combatente não faz jus ao
recebimento do auxílio funeral por morte de dependente. (Lei nº
9.442/1997).

Etapas:
• Comparecimento a DelSFSul para entrega e conferência dos

documentos e aguardar a conclusão do processo.
Prazo:

• Pagamento por meio de depósito bancário e até noventa dias
para o acerto e comprovação em bilhete de pagamento.

Tipo de Atendimento: presencial

Custeio Funeral Requisitos:
• Quando um terceiro busca ser ressarcido por ter,

comprovadamente, custeado o funeral do(a) militar, da(o)
viúva(o) do militar, do servidor civil, do ex-combatente ou
anistiado político.

• Mediante requerimento preenchido nos setores de atendimento,
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acompanhado da documentação obrigatória.
Documentos necessários (original e cópia):

• Nota fiscal em nome do requerente (original, contendo o CNPJ da
empresa que prestou o serviço, a descrição de cada serviço
prestado e o nome do(a) falecido(a));

• CPF e documento de identificação da(o) requerente; e
• Comprovante de conta-corrente do(a) requerente para depósito.

Informações:
• Os documentos serão autenticados no momento da entrega no

setor.
Etapas:

• Comparecimento a DelSFSul para entrega e conferência dos
documentos e aguardar a conclusão do processo.

Prazo:
• Até dez dias úteis.

Tipo de Atendimento: presencial

Auxílio-Invalidez Requisitos:
• O auxílio-invalidez é um direito pecuniário devido ao militar

veterano, reformado por invalidez e que necessita de internação
permanente ou de assistência ou cuidados permanentes de
enfermagem.

Documentos necessários (original e cópia):
• (1) Documento de identificação e CPF.
• (2) Bilhete de pagamento.
• (3) Comprovante de residência.

Informações:
• ATENÇÃO: O pagamento do auxílio-invalidez   será

suspenso caso o beneficiário não apresente anualmente,
a Declaração de que não exerce atividade remunerada
pública ou privada. O restabelecimento do auxílio deverá
ser feito por meio de nova inspeção de saúde. A qualquer
momento o militar veterano poderá ser submetido a nova
inspeção de saúde para a manutenção do benefício.

Etapas:
• (1) Preenchimento do formulário de inspeção de saúde   nos

setores de atendimento.
• (2) O militar é contactado pela Organização Militar responsável

(Junta de Saúde) a fim de iniciar procedimento de inspeção.
• (3) Concluída a inspeção, a Diretoria do Pessoal Militar   da

Marinha  (DPMM)  e  o Comando  do  Pessoal  de Fuzileiros  Navais
(CPesFN) são informados do resultado por meio do recebimento
do Termo de Inspeção de Saúde (TIS), e o encaminha ao SVPM
para implantação do auxílio em bilhete de pagamento.

Prazo:
• Até noventa dias para implantação do benefício em bilhete de

pagamento, contados a partir do recebimento do Termo de
Inspeção de Saúde (TIS) emitido pela Junta   de   Saúde   da
Marinha.

Tipo de Atendimento: presencial

Comunicação de 
Falecimento

Requisitos:
• Na ocorrência do óbito do veterano, pensionista, ex-combatente

ou anistiado político.
• Mediante a apresentação dos documentos obrigatórios.

Documentos necessários (original e cópia):
• (1) Certidão de óbito.
• (2) Documento de identificação do declarante.

Informações:
• ATENÇÃO: A utilização dos pagamentos depositados 

após
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a data do falecimento do veterano /pensionista/ex-
combatente/anistiado político por familiares ou terceiros,
poderá ser caracterizada crime militar, ensejando a
instauração de Inquérito Policial Militar (IPM). O  ilícíto,
ser comprovado, acarretará   na   responsabilização
criminal e civil do autor e ressarcimento, pelo valor
atualizado da dívida.

Etapas:
• Comparecimento a DelSFSul para entrega e conferência dos

documentos e aguardar a conclusão do processo.
Prazo:

• A comunicação é processada no ato do atendimento, visando 
ao bloqueio do pagamento.

Solicitação de
Inspeção de Saúde
(IS), afim pleitear

Auxílios.

Requisitos:
Quando o veterano militar ou civil, pensionista militar ou civil,

ex-combatente ou anistiado político e seus dependentes forem
portadores de enfermidade física ou mental, de acordo com as
finalidades abaixo:

(1) Veterano militar
• revisão de reforma por idade-limite
• auxílio-Invalidez;
• isenção de pagamento do Imposto de Renda na Fonte;
• reforma de militar da RM1;
• revisão de reforma relacionada ao serviço;
• revisão de reforma aos portadores de SIDA/AIDS;
• revisão de reforma para o retorno ao Serviço Ativo da Marinha

(SAM) ;
• verificação de preexistência de incapacidade definitiva para o

SAM;
• verificação de preexistência de doença especificada na lei; e
• verificação de preexistência de invalidez.

(2) Pensionista militar ou ex-combatente
• verificação de preexistência de doença especificada em lei; e
• isenção de pagamento do Imposto de renda na fonte.

(3) Veterano civil
• reversão ao Serviço Público em Geral (SPG);
• revisão de proventos;
• isenção de pagamento do Imposto de renda na fonte;
• verificação de preexistência de doença especificada na lei; e
• verificação de preexistência de invalidez.

(4) Pensionista civil
• isenção de pagamento do Imposto de renda na fonte; e
• verificação de preexistência de doença especificada na lei.

(5) Dependentes
• verificação de invalidez; e
• verificação de preexistência de doença.

(6) Anistiado político
• Auxílio-invalidez.

Documentos necessários (original e cópia):
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(1) Veterano Militar:
• Documento de identificação, CPF, comprovante de residência e

bilhete de pagamento.
Obs. nos casos de Auxílio Invalides, será necessário apresentar 
laudo médico comprovando a enfermidade.

(2) Pensionista militar, ex-combatente, veterano   civil   e
pensionista civil:

• Documento de identificação e CPF.

(3) Quando requerido para dependente de militar ou civil:
• Identidade do requerente e certidão de nascimento/ casamento

do inspecionado.
(4) Para solicitação de inspeção de saúde domiciliar, apresentar

atestado médico, com prazo máximo de 30 dias a partir da emissão,
participando que encontra-se acamado, sem condições de
deslocamento em cadeiras de roda e recebendo atendimento médico
exclusivamente na residência.
Informações:

• Os documentos serão autenticados no momento da entrega no
setor.

Etapas:
• (1) O requerente é contactado, por CARTA ou

TELEFONEMA, para comparecer à Organização  de  Saúde
a fim de agendar procedimento de inspeção de saúde; e

• (2) Concluída a inspeção, o Termo de Inspeção de Saúde
(TIS) é encaminhado à Organização Militar responsável e
ao SVPM, a fim deste último providenciar as alterações
devidas, com base no laudo da Junta de Saúde.

Prazo:
• Até noventa dias, a partir do recebimento do Termo de Inspeção

de Saúde (TIS) emitido pela Junta de Saúde da Marinha.
Tipo de Atendimento: presencial

Consignação de
Empréstimo

Requisitos:
• Quando  o  veterano,  ex-combatente,  anistiado  político  ou seus

pensionistas desejarem cadastrar e-mail no portal   de
consignações  da  PAPEM (E-CONSIG)  a  fim de gerar  uma senha
inicial para consignação de empréstimo.

• Mediante requerimento para cadastramento de e-mail.
Documentos necessários (original e cópia):

• Documento de identificação e CPF.
Informações:

• Observar as regras de segurança após acessar o e-Consig, lendo
as mensagens emitidas pelo mesmo.

Etapas:
• Comparecimento a DelSFSul para efetuar os registros no 

sistema e assinatura de requerimento, somente o próprio.
Prazo:

• No ato do atendimento.
Tipo de Atendimento: presencial

Pensão Militar 
– Habilitação e 
Pagamento

Requisitos:
• 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.

• Tem direito à Pensão Militar:
Militares falecidos antes da vigência da Medida Provisória (MP)

nº 2215-10/2001 ou que passaram a contribuir com 1,5% após a
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vigência da referida MP, conforme ordem de prioridade a seguir:
• 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.

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.

Etapas:
• (1) O requerimento e declarações necessárias são preenchidos

no ato do atendimento, conferidos e assinados pelo requerente.
• (2) A solicitação pode ser feita por meio de representante legal

(procurador, curador ou tutor), desde que apresentados os
documentos obrigatórios. No caso de procuração, a   mesma
deverá ter validade de até 1 ano.

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

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

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

• (6) Se necessário, a cópia do Título de Pensão pode ser obtida
diretamente no atendimento da DelSFSul.

Nos casos de Reversão:

Reverte para filho(s) beneficiário(s) por ocasião do óbito ou
renúncia da(o) viúva(o)

Documentos necessários (original e cópia):
• (1) Certidão de óbito da(o) pensionista.
• (2) Certidão (nascimento, casamento ou óbito) de   todos   os

filhos.
• (3) Documento de identificação atualizado e CPF regular da(o)

pensionista e da(o) requerente, ambos atualizados, de acordo
com o atual estado civil e em conformidade com a certidão de
nascimento/casamento apresentada(s).

• (4) Comprovante de abertura de conta-corrente individual, não
podendo ser conta-poupança e nem conta-salário.

• (5) 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



36

pagamento).
Informações:

• Obs: Caso o cofre público seja das Forças Armadas, além
do bilhete de pagamento, deve ser apresentado o Título
de Pensão emitido pela Força correspondente.
Transferência: Transfere a cota-parte entre irmãos beneficiários

em caso de óbito ou renúncia de um deles.
Regidos pela Lei nº 8.059/1990. Não há transferência de cotas-

parte na pensão especial de ex-combatente (art. 17 da Lei nº
8.059/1990).

• Obs: Entrar em contato com esta Seção para mais
esclarecimentos e possíveis transferências.

Prazo: Observar a efetivação do depósito efetuado em Conta-Corrente.
Tipo de Atendimento: presencial

Recadastramento
Anual

(presencial/domiciliar)

Requisitos:
• Anualmente, no mês de aniversário do veterano militar,

veterano civil, ex-combatente, anistiado político e seus
pensionistas. Os veteranos e pensionistas que não se
recadastrarem no mês de aniversário terão o pagamento
bloqueado.

Documentos necessários (original e cópia):
• (1) Documento de identificação, com foto atual.
• (2) Para a solicitação de recadastramento domiciliar devem ser

apresentados:
• documento de identificação com foto atual do

veterano/pensionista e do solicitante;
• atestado médico,  com o prazo máximo de 30 dias  a partir  da

emissão, que comprove a  moléstia grave  e/ou  impossibilidade
de locomoção; e

• comprovante de residência do veterano/pensionista.
Informações:

• (1) Veterano militar, ex-combatente, anistiado político e
pensionista militar

• sede do SVPM, PAA, OMAC e OREC;
• em Organização Recadastradora Extra-Marinha (OREM) do

Exército  ou da  Aeronáutica,  em caso  de  impossibilidade de
acesso a uma das organizações recadastradoras da MB; e

• Em representação diplomática no país (Embaixada ou Consulado
brasileiro): deverá ser solicitada a formalização do
recadastramento, por meio de emissão de Atestado de Vida.
Neste, deve constar o nome completo do veterano/pensionista,
mencionando que esteve presencialmente na representação
diplomática brasileira. O Atestado de Vida deve ser enviado pelo
veterano ou pensionista para o SVPM, por meio de
correspondência registrada, acompanhado da cópia autenticada
do documento de identificação, aos cuidados da Divisão de
Recadastramento.

• (2) Veterano e pensionista civil:
• ultrapassar o prazo de noventa dias para realizar o

recadastramento no Banco, contados a partir do mês do
aniversário, sede do SVPM, PAA, OMAC e OREC;

• o recadastramento for realizado por meio de representante 
legal; sede do SIPM, PAA, OMAC e OREC;

• tiver o seu pagamento suspenso por falta de recadastramento;
ou

• estiver hospitalizado ou recluso em penitenciária; sede do SVPM,
PAA, OMAC e OREC;

• agências bancárias credenciadas, onde o usuário possa receber
seu provento ou benefício ; e
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• em representação diplomática no país (Embaixada ou Consulado
brasileiro): deverá ser solicitada a formalização do
recadastramento, por meio de emissão de Atestado de Vida.
Neste, deve constar o nome completo do veterano/pensionista,
mencionando que esteve presencialmente na representação
diplomática brasileira. O Atestado de Vida deve ser enviado pelo
veterano ou pensionista para o SVPM, por meio de
correspondência registrada, acompanhado da cópia autenticada
em cartório do documento de identificação, aos cuidados da
Divisão de Recadastramento.

Etapas:
• (1) Presencialmente, nos locais de atendimento mediante a

identificação do veterano/pensionista militar  e civil,  visando à
prova de vida.

• (2) No domicílio do veterano/pensionista militar e civil, se
portador de moléstia grave e/ou estiver impossibilitado de
locomoção.

• (3) O recadastramento no domicílio do veterano/pensionista
militar deverá ser solicitado diretamente no setor   de
atendimento ou por meio dos telefones (47)  3444-2204/3444-
2205 e do e-mail: silvana@marinha.mil.br.

• (4) Por tutor ou curador, apresentar o termo de sentença judicial
que o nomeou. O veterano / pensionista militar, ex-combatente
e anistiado político deverá apresentar o atestado médico, com o
prazo  máximo de  30 dias  a  partir  da  emissão,  participando a
impossibilidade de locomoção.

• (5) Por procurador, o veterano/pensionista militar, ex-
combatente e anistiado  político deverá nomeá-lo por meio de
Procuração pública ou particular, com firma reconhecida e
emitida há, no máximo, seis meses, não podendo ser
substabelecida ou revalidada. No documento deverá,
expressamente,  constar  a  outorga de poderes  específicos  para
prova de vida junto à Marinha do Brasil do militar veterano, ex-
combatente, anistiado político e seus pensionistas. Além da
apresentação do atestado médico, com o prazo máximo de 30
dias a partir da emissão, participando a impossibilidade de
locomoção.

• (6) Por procurador, o veterano/pensionista civil deverá nomeá-lo
por  meio  de  Procuração pública  emitida  há,  no  máximo,  seis
meses. O procurador deverá   comparecer   acompanhado   do
titular do benefício (veterano/pensionista civil).

Prazo:
• O recadastramento é processado no ato do atendimento 

presencial ou no domicílio.

Senha     Do     Siape  
(siapenet)

Requisitos:
• Para acessar o SIAPENET/SIGEPE por meio de uma senha com

os fins de: consulta ao bilhete de pagamento, comprovante de
rendimentos, gerar senha de consignação, acesso ao termo de
ocorrência de denúncia e acesso aos dados funcionais.

Documentos necessários (original e cópia):
• (1) Documento de identificação e CPF.
• (2) Título de eleitor para pessoas até 70 anos.
• (3) Certidão de nascimento ou casamento.
• (4) Comprovante de residência (com CEP).
• (5) Comprovante de telefone residencial ou celular.
• (6) Comprovante de e-mail ativo.



38

Informações:
• Os demais serviços oferidos pela Seção de Pessoal

Veteranos e Pensionistas, estão disponíveis na Carta de
Serviço ao Cidadão do Serviço de Veteranos   e
Pensionistas  da  Marinha(SVPM),  disponível  no endereço
eletrônico: www.s  v  pm.mar.mil.br   e também está
disponível na Seção e na sala de Atendimento ao Público
desta Delegacia.

Etapas:
• (1) Nos setores de atendimento, por meio do requerimento de

solicitação.
• (2)  Envio  de  carta,  diretamente ao  SIPM, acompanhada  da

documentação. A assinatura do veterano ou da(o) pensionista
no documento de solicitação deve ser reconhecida por
AUTENTICIDADE e os documentos devem estar autenticados em
cartório.

• (3) Após atualização pelo SVPM dos dados pessoais e do
cadastro do e-mail no Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos (SIAPE) e no SIAPENET/SIGEPE, a senha de
acesso é encaminhada pelo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MPDG) para o endereço eletrônico
pessoal informado.

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

• (5) Quando houver erro na informação dos dados cadastrais e a
senha for bloqueada, o desbloqueio somente poderá ser
realizado mediante novo requerimento.

Prazo:
• Até trinta dias para recebimento do e-mail  com  informações 

para o acesso. Maiores informações .

6 - ENCAMINHAMENTO DE MANIFESTAÇÕES

As manifestações (sugestões, elogios, reclamações, denúncias e solicitação   de
informações)  poderão ser formuladas de forma presencial, por telefone ou por e-mail.  Se
presencial, o usuário deverá comparecer à sede da DeSFSul. Se por telefone, deverá usar os
números 47-3444-2204 ou 47-3444-2205. Em  ambos  os  casos  as  manifestações  poderão
ocorrer  em qualquer  dia  da  semana,  durante  24h,  bastando  que o  manifestante procure  o
supervisor de serviço e narre o fato e seu detalhes como: o(s) envolvido(s),   o   local,   a
data/hora,  entre outros.  O pessoal  de serviço deverá tomar  as  notas  dos  fatos  e  tomar as
providências necessárias. As  manifestações  também poderão ser  efetuadas pelo  serviço  de
ouvidoria por meio do e-mail dlsfsul.  ouvidoria  @marinha.mil.br  .
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Prezado usuário, 

                       A DelSFSul, deseja prestar-lhes  um serviço de atendimento ao público de
qualidade, por esta razão, após a conclusão de cada serviço será disponibilizado, por e-mail,
uma pesquisa de satisfação do serviço prestado, os demais setores disponibilizarão  um
formulário físico. Com o propósito de melhorar a qualidade do atendimento, peço a todos os
usuários que preencham este valioso instrumento de avaliação e conforme a disponibilidade
manifestem elogios, sugestões ou criticas, pois como falei inicialmente vocês são importantes
para nós e por isso desejamos saber o que pensam sobre o nosso atendimento.

“você é importante para nós!”

Robson Mendes Alves
Capitão de Fragata 

       Delegado da DelSFSul

Delegacia da Capitania dos Portos
em São Francisco do Sul

Rua Dr. Lauro Muller, nº 138 Centro
São Francisco do Sul - SC

CEP: 89.240-000
www.delsfsul.mar.mil.br
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