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                  1                  Mensagem do Capitão dos Portos

A Carta de Serviços  ao Usuário,  instituída pelo Decreto n°  9.094,  de 17 de julho de 2017,
revogando o Decreto  n°  6.932,  de  11 de agosto  de 2009,  contempla  diretrizes  que estabelecem a
relação entre os órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal e os usuários do serviço público.

Dentro do processo de reestruturação e da melhoria constante da qualidade do atendimento
ao público,  a  Capitania  dos  Portos  de  Santa  Catarina  (CPSC)  apresenta  a  sua  Carta  de  Serviços  ao
Usuário, acreditando que esse canal ampliado de comunicação com os seus usuários seja uma medida
de extrema importância para dar transparência e visibilidade aos serviços que executa.

A Carta divulga todos os serviços que a CPSC oferece e orienta quanto aos seus requisitos e
como cada serviço é tratado,  antes de acessados pelo público alvo. Por reconhecer o usuário como
cliente  parceiro,  a  Carta  de  Serviços  da  CPSC  também  indica  como  emitir  sugestões  ou  enviar
reclamações, assegurando a efetiva participação do usuário na avaliação dos serviços prestados.

Ao divulgar os seus compromissos de atendimento, a CPSC mantém o seu objetivo estratégico
em direção à melhoria contínua de suas ações, visando sempre à busca da excelência no atendimento
ao público.

Leia nossa Carta de Serviços ao Usuário. 
Minha equipe está a sua disposição!

CAIO VINÍCIUS CESAR FEITOSA
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos de Santa Catarina
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No histórico da Capitania dos Portos de Santa Catarina (CPSC), encontra-se registrado que, pelo
Decreto Imperial nº 358 de 14 de agosto de 1845, foi o Governo autorizado a estabelecer Capitanias de
Portos nas Províncias Marítimas do Império.

A CPSC é considerada, com justa razão, uma das mais tradicionais instituições deste Estado.
Em consequência, foi baixado o Decreto Imperial nº 447 de 19 de maio de 1846, referendado

pelo  então  Ministro  da  Marinha,  Tenente-Coronel  ANTONIO  FRANCISCO  DE  PAULA  HOLANDA
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, posteriormente, Visconde de Albuquerque, dando Regulamento para
as  Capitanias  de  Portos,  cujo  artigo  1º  assim  determinava:  "Haverá  um  Estabelecimento  Naval,
denominado Capitania do Porto, em cada uma das Províncias Marítimas do Império".

A instalação da Capitania ocorreu em 15 de novembro de 1846, numa das salas da Tesouraria da
Província, pelo Capitão Tenente SABINO ANTONIO DA SILVA PACHECO.

Por meio do Aviso nº 802, de 29 de abril  de 1874, do Ministro da Marinha, foi autorizada a
transferência para o Forte de Santa Bárbara, cedido à Marinha, à época, pelo Ministério da Guerra.

A instalação definitiva, no Forte, ocorreu em 11 de janeiro de 1875.
Com  a  transferência  da  Capitania  dos  Portos  para  Itajaí,  Florianópolis  passou  a  abrigar  as

instalações da Delegacia dos Portos do Estado de Santa Catarina, conforme Aviso nº 0182, de 1974 do
Ministro da Marinha;  posteriormente,  foi  extinta  a  Delegacia  e ativada a  Agência  da  Capitania dos
Portos, conforme Decreto nº 81.591, de 20 de abril de 1978.

Em função do aterro na baía sul, a Agência perdeu o acesso ao mar, o que levou o Comando do
5º Distrito Naval a manter entendimentos com o Governo do Estado para a construção de um novo
prédio em outra área. A mudança para as novas instalações ocorreu em 08 de janeiro de 1998 e, em 26
de julho de 2000, em cumprimento ao Acordo realizado, foi assinado o convênio entre a Marinha do
Brasil,  por  intermédio  do  Comando  do 5º  Distrito  Naval  e  a  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis,
transferindo a cessão de uso do Forte, que se concretiza oficialmente na data de comemorações do
aniversário do município de Florianópolis.

A partir de 1998,  após nova transferência,  agora  de Itajaí  para Florianópolis,  a Capitania foi
instalada  no bairro  do Estreito,  debruçada  novamente  sobre o  mar  e  emoldurada pelas  pontes  de
acesso à Ilha de Santa Catarina.

Cabe, ainda, ressaltar que, de acordo com o ofício nº 129 de 21 de agosto de 1984, da Secretaria
da Cultura do MEC, foi tombado definitivamente o Forte Santa Bárbara, em 17 de abril de 1984, pelo
Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, publicado no Diário Oficial da União
em 19 de abril de 1984, a luz do disposto no artigo 1º da Lei 6292 de 15 de dezembro de 1975, sendo
inscrito no Livro de Tombo Histórico sob o nº 493, à folha 87, em 29 de maio de 1984.
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Heráldica – O que significa

Heráldica refere-se  simultaneamente  à  ciência  e  à  arte  de  descrever  os brasões  de
armas ou escudos, que foi desenvolvida na Europa a partir do século XII.

As origens da heráldica remontam aos tempos em que era imperativo distinguir os participantes
das batalhas e dos torneios, assim como registrar visualmente os serviços por eles prestados, que eram
simbolizados nos seus escudos, mantendo essa função identificadora ao longo de toda a sua história.

Da mesma forma, todas as Organizações Militares da Marinha têm seu Brasão e, assim sendo,
através da Heráldica, podemos descrever o significado de cada parte dos nossos brasões.

Descrição:

Aprovado pelo Ministro de Estado da Marinha pela Portaria nº 946 de 30 de julho de 1975, é
assim descrito: num escudo boleado, encimado pela coroa naval e envolto por elipse feita de um cabo
de ouro terminado em nó direito, em campo de azul uma âncora sobre um caduceu de Mercúrio, ambos
em ouro e passadas em aspa; em chefe de prata uma roda de navalhas em vermelho.

Explicação:

No  campo  azul,  o  caduceu de  Mercúrio,  filho  de  Júpiter  e  Deus  do  Comércio,  simboliza  as
realizações  comerciais  mantidas  entre  os  povos  desde  as  mais  remotas  antiguidades;  a  âncora,
sobrepondo-se à insígnia daquela divindade mitológica, alude à vigilância e proteção da Marinha ao
tráfego marítimo comercial, expressão do desenvolvimento e expansão daquelas atividades; a roda de
navalhas,  no chefe, recorda o instrumento do suplício de Santa Catarina,  mártir que dá o nome ao
Estado onde está sediada a Capitania.
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A  Capitania  dos  Portos  de  Santa  Catarina  tem  como  missão  contribuir  para  a  orientação,
coordenação e controle das atividades relacionadas à Marinha Mercante e Organizações correlatas, no
que se refere à:

 Segurança da Navegação;

 Defesa Nacional;

 Salvaguarda da Vida Humana no Mar aberto e nas hidrovias interiores; e 

 Prevenção  da  Poluição  Hídrica,  por  parte  de  embarcações,  plataformas  ou  suas
instalações de apoio. 

Capitania dos Portos de Santa Catarina

Carta de Serviços ao Usuário

“Atender a comunidade marítima, com eficiência e excelência, se caracterizando como referência
máxima do Poder Naval em sua área de jurisdição; Conscientizar a sociedade da real necessidade de se
primar  pela segurança da  navegação e  prevenção da poluição hídrica;  Fazer  com que os  cursos  de
capacitação e formação de aquaviários ministrados na Capitania sejam reconhecidos como cursos de
referência pela sociedade em geral;  e  Ser reconhecido como a Organização Militar  de referência no
salvamento marítimo costeiro e lacustre proveniente de acidentes, ou incidentes, ocorridos a partir de
embarcações”.

- 9 -

                   4                 Missão

                   5                 Visão do Futuro



Capitania dos Portos de Santa Catarina

Carta de Serviços ao Usuário

Além dos princípios constitucionais que devem ser observados em toda a Administração Pública
(Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência), a CPSC, para alcançar sua visão de
futuro,  deve seguir  os  fundamentos  de excelência  previstos  no Programa GESPÚBLICA:  pensamento
sistêmico;  aprendizado  organizacional;  cultura  da  inovação;  liderança  e  constância  de  propósitos;
orientação por processos e informações; visão de futuro; geração de valor; comprometimento com as
pessoas;  foco  no  cidadão  e  na  sociedade;  desenvolvimento  de  parcerias;  responsabilidade  social;
controle social; e gestão participativa.

Além disso, para a busca da excelência gerencial, é fundamental que a atuação de todos que
servem na CPSC seja orientada pelos seguintes valores que são guias genéricos para a decisão e a ação:

a) Transparência: condução das atividades da Capitania de maneira ética, agindo sempre
com honestidade, confiança, respeito e lealdade no relacionamento com os públicos interno e externo;

b)  Cooperação:  reconhecimento dos  serviços  da Capitania  como resultado do esforço
coletivo e, portanto, forjando um ambiente de cooperação contínua; 

c)  Compromisso  com  resultados:  busca  de  soluções  inovadoras  que  favoreçam  o
aprendizado contínuo e o entusiasmo para alcançar resultados que agreguem valor à CPSC;

d) Proatividade: atuação com alto grau de responsabilidade social e iniciativa pessoal e
coletiva,  desenvolvendo-se  a  criatividade  para  a  superação  de  desafios  nos  diferentes  processos
organizacionais; e

e) Valorização dos princípios fundamentais que regem as Forças Armadas:  hierarquia e
disciplina.
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Organização  militar  pertencente  à  MARINHA  DO  BRASIL (www.mar.mil.br),  a  CPSC  é
subordinada diretamente ao COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL, sediado na cidade do Rio Grande/RS.

À Marinha do Brasil, Autoridade Marítima Brasileira, cabem as atribuições subsidiárias previstas
no artigo 17 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 e o cumprimento do elencado na Lei nº
9.537,  de  11  de  dezembro  de  1997  –  LEI  DE  SEGURANÇA  DO  TRÁFEGO  AQUAVIÁRIO  (LESTA)  e
regulamentada pelo Decreto nº.  2.596,  de  18 de maio de 1998 (RLESTA).  Por  meio da Portaria  nº.
156/MB, de 03 de junho de 2004,  o  Comandante  da Marinha delegou ao Diretor  de Hidrografia e
Navegação e ao Diretor de Portos e Costas as atribuições de normatizar assuntos ligados à Missão das
Capitanias  dos  Portos,  das  quais  seus  titulares  são  reconhecidos  como  Agentes  da  Autoridade
Marítima. 

Os Capitães dos Portos e seus Delegados e Agentes observam o cumprimento das diretrizes
fixadas nas NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA (NORMAM) em todo o território nacional. Na CPSC, os
principais serviços prestados estão afetos à Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto
(NORMAM-01)  e  na  Navegação  Interior  (NORMAM-02),  à  Habilitação  de  Amadores  e  Inscrição  de
Embarcações/Registro  de  Embarcações  de  esporte  e  recreio  e  encontram-se  estabelecidos  na
publicação NORMAM-03; os relacionados à carreira e profissionalização dos tripulantes de navegação
marítima,  pesqueira  e  outras  constituem  tema  regulado  pela  NORMAM-13;  e  os  relacionados  à
promoção do Ensino Profissional Marítimo pela NORMAM-30. As NORMAM são de domínio público e
podem ser acessadas na internet no endereço eletrônico www.marinha.mil.br/dpc/normas.
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CompromissosCompromissos AssumidosAssumidos

ATENÇÃO, RESPEITO E CORTESIA NOATENÇÃO, RESPEITO E CORTESIA NO

ATENDIMENTO AOS USUÁRIOSATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

Os profissionais da Capitania dos Portos de Santa Catarina - CPSC se comprometem a prestar um
atendimento  claro  e  objetivo,  pautado  na  ética  e  no  valor.  Será  facilitado  ao  usuário  o  acesso  às
informações  e  aos  procedimentos,  em  prol  da  transparência  dos  serviços  prestados,  com  máximo
empenho em atender/solucionar as demandas requeridas com cordialidade e atenção individualizada
em um tempo de espera mínimo para atendimentos presenciais e pelo telefone.
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Atendimento ao Público:
De 2ª feira à 5ª feira das 08h15 às 11h15 e 13h15 às 15h15.
Na 6ª feira não há agendamento ao público – Apenas expediente interno

Ao adentrar as dependências da CPSC, o cidadão será recebido pelos militares presentes na Sala
de  Estado,  identificado  e  orientado  a  qual  Departamento  deverá  dirigir-se  para  realizar  o  serviço
desejado. Estes Departamentos são:

- Departamento de Ensino Profissional Marítimo (EPM);
- Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário (STA); e
- Departamento de Apoio.

Para melhor orientação e trânsito das pessoas,  as dependências da CPSC são sinalizadas  por
meio de placas indicativas e marcações no piso sobre o caminho a seguir. A marcação em vermelho
direciona os usuários à Sala de Espera do Grupo de Atendimento ao Público Externo e setores técnicos
do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário. Já a marcação pintada em amarelo conduz os
usuários aos setores técnicos do Departamento de Ensino Profissional Marítimo.
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Atendimento  ao  público  externo:  realizado,  exclusivamente,  na  forma  de  Agendamento
Eletrônico, via  internet,  diretamente  no  site  www.marinha.mil.br/cpsc.  O atendimento  “por  ordem  de
chegada” foi descontinuado em 2020. 

A entrada de processos para habilitação de amadores, documentação de embarcações, carreira e
cursos profissionais  e outros  serviços é realizada nos guichês do Grupo de Atendimento ao Público
(GAP). Após processados pelos setores técnicos do STA e EPM, os documentos prontificados retornam
àquele setor, onde ficam à disposição do usuário para retirada. 

O usuário pode acompanhar o andamento de seu processo no site da CPSC. O sistema também
notifica quais exigências estão pendentes, prontificação final do serviço e remete uma avaliação - na
forma de Pesquisa de Satisfação. 

COVID-19: Consulte as alterações de atendimento na página da CPSC.

Período
(temporada)

Horário
Atendimento ao Público 

SEG TER QUA QUI SEX

10 Outubro 
a

30 Abril

Manhã

Tarde 

8h05 – 11h15 x x x x 

13h05 – 15h15 x x x x 

1º Maio 
a

9 Outubro

Manhã

Tarde 

8h05 – 11h15 x x x x 

13h05 - 15h15   x  

x           Entrada de processos / Retirada de documentos / Cumprimento de exigências

      Apenas para retirada de documentos já prontificados / Expediente interno.

OBS:  Antes  de  dirigir-se  à  CPSC,  consulte  a  grade  de  atendimento,  na  internet,  disponível  em
www.marinha.mil.br/cpsc/node/400.

Em cumprimento ao determinado na Lei nº. 10.741/2003 terão atendimento prioritário pessoas
portadoras de deficiência física, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e
pessoas acompanhadas por crianças de colo.

Para esse grupo de usuários a CPSC dispõe de vagas especiais para estacionamento de veículos e
acesso facilitado às dependências.

Entrada e Sala de Espera Guichês de Atendimento
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Setor de Obras e Multas
Banheiro destinado ao Público Externo

Os locais de atendimento possuem sala de espera, bebedouros, assentos acolchoados, sanitários
femininos, masculinos e para pessoas com necessidades especiais. O tempo médio previsto de espera
para atendimento é de 15 minutos. Este tempo depende da procura por atendimento por parte dos
usuários e varia conforme a época do ano, da demanda por inscrições nos cursos e da demanda por
renovação de habilitação, tanto de amadores como de profissionais.

O tempo para conclusão do processo depende do tipo de serviço solicitado. No momento em
que protocola sua solicitação, o cidadão obterá uma previsão do tempo de execução do mesmo.

Os  principais  serviços  oferecidos  ao  público  externo  estão  descritos  na  última página  desta
publicação. 

FALE CONOSCO

O Fale conosco procura atender às solicitações apresentadas pelos usuários, quer no sentido de
sugestões,  queixas,  elogios,  referentes  aos  atendimentos  prestados  juntos  aos  usuários  ou  mesmo
referente às instalações. Ouvidoria: (48) 3281-4800 ou cpsc.ouvidoria@marinha.mil.br

Agendamento  Eletrônico  para  atendimento  e  Consulta  Processual  de  protocolo  pelo  site:
www.cpsc.mar.mil.br 

Portaria: Rua Quatorze de Julho nº 440 - Estreito - CEP: 88.075-010 -  Florianópolis/SC -  (48)
3281-4800 

Ensino Profissional Marítimo: (48) 3281-4811 ou (48) 3281-4812  (Assuntos específicos sobre 
Cursos Profissionais e Carreira de Aquaviários)

Segurança do Tráfego Aquaviário: (48) 3281-4820, 3280-4821 e 3280-4822 (Provas de Arrais e
Capitão  Amador,  despacho,  arqueação,  transferência  de  titularidade  e  cadastro  de  embarcações,
vistorias, denúncias, obras, multas. 

E-mail para Contato: cpsc.faleconosco@marinha.mil.br
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9.1 ORIENTAÇÃO BÁSICA

O ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO (EPM) habilita para o desempenho de funções a bordo de
embarcações  civis,  contemplando  os  diversos  portes  e  atividades:  da  pesca  artesanal  familiar  em
embarcações miúdas a tripulação de embarcações para transporte de cargas e passageiros, etc. Após
concluir curso do EPM, com aproveitamento, o aluno torna-se aquaviário e pode seguir uma carreira
profissional. 

Os aquaviários são divididos em grupos, cada um com habilitação específica para uma área de
atuação. Dentre os diversos grupos e atividades profissionais possíveis a bordo de embarcações, pode-
se citar:

9.1.1 Grupo Marítimo:

a) Tripulante em embarcações de transporte de passageiros como barcos de passeio ou escunas
(desde que inscritas como tal);

b) Tripulante em balsas de transporte de veículos e passageiros;
c) Tripulante em navios mercantes;
d)  Tripulante  em  embarcações  off-shore  (rebocadores,  plataformas  e  toda  e  qualquer

embarcação que trabalhe afastada da costa); e
e) Tripulante em embarcações de esporte e recreio (se remunerados).

9.1.2 Grupo Fluviário:

a) Tripulante em embarcações de transporte de passageiros como barcos de passeio ou escunas
(desde que inscritas como tal);

b) Tripulante em balsas de transporte veículos e passageiros; e
c) Tripulante em embarcações de esporte e recreio (se remunerados).

9.1.3 Grupo Pescador:

a) Tripulante em embarcações de pesca (industrial ou artesanal) como pescador profissional; e
b) Tripulante em embarcações de pesca como pescador profissional especializado.

9.1.4 Grupo Mergulhador:

Mergulhador profissional.

9.2 PRINCIPAIS SERVIÇOS

O Departamento de EPM da CPSC é responsável pela formação de aquaviários e gerenciamento
de sua carreira, sendo seus serviços oferecido a partir de duas divisões: Divisão de Ensino e Divisão de
Habilitação.
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9.2.1 Divisão de Ensino

a) PREPOM (Programa do Ensino Profissional Marítimo)/Aquaviários 
A programação dos cursos oferecidos nas diversas Organizações Militares da Marinha do Brasil,

que disponibilizam à sociedade Ensino Profissional Marítimo, é publicada anualmente pela Diretoria de
Portos e Costas (DPC) em seu site (https://www.marinha.mil.br/dpc/cursos-prepom). Tal programação,
nomeada PREPOM, é constituída considerando os subsídios encaminhados pelas Capitanias dos Portos,
Delegacias e Agências, onde as demandas por formação de pessoal são identificadas e os cursos de
formação de Aquaviários são promovidos. A publicação em questão tem como propósito orientar  o
cidadão a respeito dos cursos do Sistema do Ensino Profissional  Marítimo (SEPM), divulgando quais
serão oferecidos  no  corrente  ano,  para  que  atividades  habilitam,  em qual  o  período e  local  serão
realizados,  quais  os  requisitos  para  se  candidatar  às  vagas,  etc;  sendo continuamente  atualizada  e
utilizada como base para o desenvolvimento das atividades de ensino nas Organizações Militares.

b) CURSOS

O EPM é composto por diversas modalidades de cursos: formação, adaptação, aperfeiçoamento,
complementares, etc. Os cursos a seguir são oferecidos com maior frequência na CPSC, a depender da
programação constante no PREPOM do ano vigente:

I) FORMAÇÃO (Ingresso)

- Curso de Formação de Aquaviários - Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de
Máquinas – CFAQ-MAC/MAM;

- Curso de Formação de Aquaviários - Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Marinheiro Fluvial
de Máquinas – CFAQ-MAF/MMA;

- Curso de Formação de Aquaviários – Pescador Profissional – CFAQ-POP1/MOP1; e
- Curso de Formação de Aquaviários - Moço de Convés – CFAQ-MOC.

II) ESPECIAIS

- Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros – ESEP;
- Curso Básico de Conscientização Sobre Proteção de Navio – EBCP;
- Básico de Navios-tanque para Gás Liquefeito (EBGL);
- Básico de Navios-tanque Petroleiro e para Produtos Químicos (EBPQ).

III) APERFEIÇOAMENTO

- APAQ-CTR – Curso de Aperfeiçoamento para Contramestre Básico;
- Aquaviários módulo específico para pescadores (APAQ-PPI);
- Aquaviários módulo específico para pescadores - Pre (APAQ-PPI PRE);

IV) ADAPTAÇÃO 

-  Curso de Adaptação para Aquaviários - Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde
(CAAQ-CTS)

V) CURSOS PARA SERVIDORES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS
- Curso Especial para Tripular Embarcações do Estado no Serviço Público - ETSP; e
- Curso Especial para Conduzir Embarcações do Estado no Serviço Público – ECSP.
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c) PROCESSOS SELETIVOS

Além de promover os processos seletivos para destinação das vagas dos cursos que realiza, o
EPM da CPSC presta  apoio  ao  Centro  de  Instrução Almirante  Graça  Aranha  (CIAGA)  nos  processos
seletivos  que  realiza  para  preenchimento  de  vagas  na  Escola  de  Formação  de  Oficiais  da  Marinha
Mercante (EFOMM), no Curso de Adaptação para Segundo Oficial de Máquinas e Náutica (ASOM/N) e
nos Cursos de aperfeiçoamento à Distância.

Para inscrição nos processos seletivos conduzidos pela CPSC é necessário atender aos requisitos
estabelecidos  nos  editais  de  divulgação  dos  cursos,  disponíveis  no  site  da  instituição:
(https://www.marinha.mil.br/cpsc/cursosprofissionais).

9.2.2 Divisão de Habilitação

a) HABILITAÇÃO

Uma vez formado, o aquaviário recebe a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e passa a ter sua
carreira acompanhada pelo Departamento de Ensino Profissional Marítimo.

A solicitação de serviços nesse setor, bem como revalidação da etiqueta de dados pessoais da
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), ascensão de categoria, transferência de categoria entre seção
e/ou grupo e outros serviços deverá ser requerida através de agendamento eletrônico realizado no site
da Capitania dos Portos de Santa Catarina (https://www.marinha.mil.br/cpsc/) no menu “Emissão de
Guia”  -  Pagar  GRU  referente  ao  serviço  escolhido  e  após  a  compensação  da  mesma   menu
“Agendamento  Direto”  -  agendar  o  dia  disponível  no  sistema  para  a  entrega  da  documentação
comprobatória. As referidas documentações para cada tipo de serviço estão relacionadas  das Normas
da  Autoridade  Marítima  para  aquaviários  –  NORMAM-13,  disponível  no  site  da  DPC
(https://www.marinha.mil.br/dpc/content/normas-e-legislações)  e  no  comprovante de agendamento.
Serão  aceitas  cópias  autenticadas  em  cartório  ou  cópias  apresentadas  junto  com os  originais  para
autenticação interna.
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Capitania dos Portos de Santa Catarina

Carta de Serviços ao Usuário

10.1 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA AMADORES

10.1.1 COMPOSIÇÃO DA CATEGORIA DE AMADORES
Amador é todo aquele com habilitação certificada pelo Agente da Autoridade Marítima para

operar embarcações de esporte e/ou recreio, em caráter não profissional.

a) CATEGORIAS

Categoria Sigla

Capitão Amador CPA

Mestre Amador MSA

Arrais Amador ARA

Motonauta MTA

Veleiro VLA

10.1.2 CATEGORIAS DE AMADORES E SEUS LIMITES DE NAVEGAÇÃO

Os amadores serão habilitados por meio da Carteira de Habilitação de Amador (CHA) e serão
cadastrados  no  Sistema  Informatizado  de  Cadastro  do  Pessoal  Amador  (SISAMA),  nas  seguintes
categorias:

Capitão Amador - apto para conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros, sem
limite de afastamento da costa, exceto moto aquática

Mestre Amador - apto para conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros nos
limites da navegação costeira, exceto moto aquática 

Arrais Amador -  apto para conduzir  embarcações nos limites da navegação interior, exceto
moto aquática 

Motonauta  - apto para conduzir moto aquática nos limites da navegação interior; e
Veleiro -  apto  para  conduzir  embarcações  a  vela  sem  propulsão  a  motor,  nos  limites  da

navegação interior.
Observações: 1) será aceita a habilitação de estrangeiros, emitida pela autoridade marítima do

país de origem; e 
2)a habilitação de Amador permite a condução de embarcação classificada para a

atividade de esporte e recreio. 

10.1.3 CORRESPONDÊNCIA COM OUTRAS CATEGORIAS

a) Poderão conduzir embarcações nas mesmas situações que o Capitão Amador os seguintes
profissionais:

I) Oficiais da MB do Corpo da Armada;
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- II)  Oficiais  do  Quadro  Técnico  (T),  oriundos  do  Quadro  Complementar  do  Corpo  da
Armada (QCA); e
- III) Aquaviários da Seção de Convés de nível 7 e acima, conforme preconizam as Normas
da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13/DPC).

b) Poderão conduzir embarcações nas mesmas situações que o Mestre Amador os seguintes
profissionais:

I) Oficiais da MB do Corpo de Fuzileiros Navais e Corpo de Intendentes;
II) Aquaviários da Seção de Convés de nível 3 e acima, conforme preconiza a NORMAM-

13/DPC;
III)  Todos os militares da MB com graduação igual ou superior a Cabo, desde que sua

especialidade contemple conhecimentos afetos à navegação costeira; e
IV) Servidores públicos que tenham concluído com aproveitamento o Curso Especial para

Conduzir Embarcações de Estado no Serviço Público (ECSP). 

c)  Poderão  conduzir  embarcações  nas  mesmas  situações  que  o  Arrais  Amador  os  seguintes
profissionais:

I) aquaviários da Seção de Convés de nível 2 e acima, conforme preconiza a NORMAM-
13/DPC; e

II) servidores públicos que tenham concluído com aproveitamento o Curso Especial para
Tripular Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP).

Observações: 1) mediante requerimento ao Capitão dos Portos (CP), Delegado (DL) ou Agente
(AG),  todos os aquaviários  e oficiais  da MB que comprovarem conter em seus currículos  cursos de
navegação  astronômica  ou  navegação  costeira  poderão  ser  habilitados  nas  categorias  de  Capitão
Amador ou Mestre Amador, respectivamente. Do mesmo modo, as praças da MB com graduação igual
ou superior  a  Cabo poderão ser  habilitadas  na categoria  de Mestre Amador,  quando comprovarem
conter em seus currículos cursos de navegação costeira; e

2) não será obrigatório o uso da CHA pelos profissionais acima citados bastando a
apresentação de sua própria identidade, emitida pela Marinha do Brasil,  ou a CIR. As CP, DL ou AG
poderão,  quando solicitadas,  emitir a CHA correspondente aos profissionais  acima citados,  devendo
fazer constar no campo “Observações” o seguinte texto: “correspondência com categorias profissionais
(indicar posto/graduação ou nível do aquaviário).

10.1.4 INSCRIÇÃO AOS EXAMES PARA HABILITAÇÃO DE AMADORES

Como obter a Carteira de Habilitação de Amador (CHA).

De  acordo  com  o  Capítulo  5  da  NORMAM-03,  para  se  inscrever  em  exame  de  amador  é
necessário ser maior de 18 anos e seguir as seguintes instruções: 

a) Agendamento de exames

As datas dos exames serão estabelecidas pela Capitania dos Portos. As datas estão disponíveis,
no momento do protocolo de atendimento presencial.

No caso de algumas categorias exige-se os seguintes procedimentos: 

I) para a categoria de  Arrais Amador  o interessado deverá apresentar à Capitania dos
Portos declaração de marina, entidade desportiva náutica, clube náutico ou escola náutica, desde que
cadastrados em CP/DL/AG, atestando que possui, no mínimo, quatro horas de embarque acompanhado
de pessoal qualificado, em embarcações de esporte e/ou recreio. O modelo de declaração consta do
Anexo 5-F das NORMAM-03;
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II) para a categoria de Motonauta o interessado deverá apresentar à Capitania dos Portos
declaração  de  marina,  entidade  desportiva  náutica,  associação  náutica,  clube  náutico,
revendedores/concessionárias de motoaquáticas, empresas especializadas em treinamento e formação
de  condutores  de  embarcações,  inclusive  de moto aquática,  ou  de  escola  náutica,  cadastrados  em
CP/DL/AG,  e que atendam ao previsto na alínea b) do item 0603 das NORMAM-03,  atestando que
realizou aulas práticas e teóricas  com, no mínimo, três horas  de duração. O modelo de declaração
consta do Anexo 5-E da referida Norma. As aulas deverão ter como propósito fornecer ao aluno as
noções básicas  de operação da moto aquática,  de  modo a proporcionar  a  condução deste  tipo de
embarcação com segurança, tanto para seu condutor quanto para as demais embarcações envolvidas
no tráfego aquaviário, assim como para banhistas. O treinamento deverá abordar os seguintes assuntos:
limites  operacionais  do  equipamento,  técnicas  de  pilotagem,  cumprimento  do  RIPEAM  quando  na
presença de outras embarcações, regras para saída e aproximação segura de praias, cumprimento das
áreas seletivas para navegação e situações de emergência.

b) Documentos necessários para inscrição

I) Motonauta

Documentos que deverão ser apresentados para inscrição ao exame:
-  atestado  médico,  emitido  há  menos  de  um  ano,  comprovando  bom  estado   psicofísico,

incluindo limitações, caso existam, como por exemplo: 
- uso obrigatório de lentes de correção visual; e
- uso obrigatório de aparelho de correção auditiva.
-  o  atestado  médico  descrito  no  item  anterior  é  dispensável  para  os  candidatos  que

apresentarem sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro da validade;
- cópia do documento de identidade e CPF autenticados (caso utilize a CNH como atestado, a

mesma pode servir como documento de identidade);
- comprovante de Residência (conta de água, luz, telefone, recente e em nome do interessado

ou, caso não esteja, apresentar declaração do titular da conta com firma reconhecida em cartório);
- atestado de acordo com o modelo do Anexo 5-E da NORMAM-03/DPC, emitido por entidade

cadastrada em CP/DL/AG;
- recibo da Taxa de Inscrição - ser maior de 18 anos.
(emitir GRU: https://www3.dpc.mar.mil.br/scam/emitgruscam/mensagem.asp?v_destino=servicos);

Provas Teóricas: as provas eletrônicas serão aplicadas às terças e quintas-feiras, de 8h às 10h.
No período de Alta Temporada serão abertos novos horários e dias de prova, a depender da demanda,
sendo devidamente informado pelo site da Capitania.

II) Arrais Amador

Documentos que deverão ser apresentados para inscrição ao exame:

-  atestado  médico,  emitido  há  menos  de  um  ano,  comprovando  bom  estado  psicofísico,
incluindo limitações, caso existam, como por exemplo: 

- uso obrigatório de lentes de correção visual; e
- uso obrigatório de aparelho de correção auditiva.
-  o  atestado  médico  descrito  no  item  anterior  é  dispensável  para  os  candidatos  que

apresentarem sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro da validade;
- cópia do documento de identidade e CPF autenticados (caso utilize a CNH como atestado, a

mesma pode servir como documento de identidade);
- comprovante de Residência (conta de água, luz, telefone, recente e em nome do interessado

ou, caso não esteja, apresentar declaração do titular da conta com firma reconhecida em cartório);
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- atestado de acordo com o modelo do Anexo 5-F da NORMAM-03/DPC, emitido por entidade
cadastrada em CP/DL/AG;

- recibo da Taxa de Inscrição (emitir GRU);
- ser maior de 18 anos.
Provas Teóricas: as provas eletrônicas serão aplicadas às terças e quintas-feiras, de 8h às 10h.

No período de Alta Temporada, serão abertos novos horários e dias de prova, a depender da demanda,
sendo devidamente informado pelo site da Capitania.

III) Mestre Amador

Documentos que deverão ser apresentados para inscrição ao exame:
-  atestado  médico,  emitido  há  menos  de  um  ano,  comprovando  bom  estado  psicofísico,

incluindo limitações, caso existam, como por exemplo:  uso obrigatório de lentes de correção visual; e
uso obrigatório de aparelho de correção auditiva.

-  o  atestado  médico  descrito  no  item  anterior  é  dispensável  para  os  candidatos  que
apresentarem sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro da validade;

- cópia do documento de identidade e CPF autenticados (caso utilize a CNH como atestado, a
mesma pode servir como documento de identidade);

- Comprovante de  residência em nome do  REQUERENTE, em caso de esposa a  CERTIDÃO DE
CASAMENTO (cópia legível e original). A autenticação poderá feita no próprio local da CPSC, mediante a
comparação da cópia com o original ou declaração de residência.

- recibo da Taxa de Inscrição no valor de R$ 42,00 (emitir GRU);
- cópia da carteira de Arrais Amador; e
Provas Teóricas: as provas eletrônicas serão aplicadas às terças e quintas-feiras, de 8h às 10h.

No período de Alta Temporada, serão abertos novos horários e dias de prova, a depender da demanda,
sendo devidamente informado pelo site da Capitania.

IV) Capitão Amador

Os candidatos  deverão ficar  atentos  ao  edital  do  exame que normalmente  é  publicado nos
meses de janeiro e julho e pode ter ser acessado no site www.marinha.mil.br/cpsc.

Documentos que deverão ser apresentados para inscrição ao exame:

-  atestado  médico,  emitido  há  menos  de  um  ano,  comprovando  bom  estado  psicofísico,
incluindo limitações, caso existam, como por exemplo: uso obrigatório de lentes de correção visual; e
uso obrigatório de aparelho de correção auditiva.

-  o  atestado  médico  descrito  no  item  anterior  é  dispensável  para  os  candidatos  que
apresentarem sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro da validade;

- cópia do documento de identidade e CPF autenticados (caso utilize a CNH como atestado, a
mesma pode servir como documento de identidade);

- Comprovante de Residência (conta de água, luz, telefone, recente (e em nome do interessado
ou, caso não esteja, apresentar declaração do titular da conta com firma reconhecida em cartório);

- recibo da Taxa de Inscrição(emitir GRU);
- cópia da carteira de Mestre Amador; e
- ser maior de 18 anos.
Inscrições: de segunda a quarta-feira, de 8h15 às 11h15, na Capitania dos Portos e de terça-feira

a quinta-feira de 13h15 às 15h15.
Provas Teóricas: Normalmente, as provas serão aplicadas nos meses de abril e outubro de cada

ano, de 14h às 18h.

c) Bibliografia sugerida 
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Os títulos abaixo especificados não esgotam a literatura a ser consultada pelo candidato.

I) Arrais Amador
- Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar – RIPEAM-72
- Navegar é Fácil. GERALDO LUIZ MIRANDA DE BARROS
- Navegue Tranquilo, Vol II. HILVIR W. CATANHEDE
- Sobrevivência no Mar. CELSO A .J.  DE REZENDE, editora CATAU Ltda.
- Manual do Veleiro e Arrais amador, MOACYR BASTOS ROLSZT e ELIANE TEIXEIRA ROLSZT

II) Motonauta
- Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar – RIPEAM-72
- Navegar é Fácil. GERALDO LUIZ MIRANDA DE BARROS
- Navegue Tranquilo, Vol II. HILVIR W. CATANHEDE

III) Mestre Amador
- Navegar é Fácil. GERALDO LUIZ MIRANDA DE BARROS
- Navegue Tranquilo, Vol II. HILVIR W. CATANHEDE 
-  Navegação:  a  ciência  e  a  arte,  Vol  I.  Navegação  costeira,  estimada  e  em  águas  restritas.

ALTINEU PIRES MIGUENS (www.marinha.mil.br/dhn)
-  Navegação  Eletrônica  e  em  condições  especiais,  Vol  III.  ALTINEU  PIRES  MIGUENS

(www.marinha.mil.br/dhn)
- Roteiro da Costa Brasil. DHN
- Lista de Faróis, DHN
- Tábuas de Marés, DHN
- Aviso aos Navegantes, DHN
- Catálogo de Cartas e Publicações, DHN
- Lista de Auxílios Rádios, DHN
- Cartas de Correntes de Marés, DHN
- GPS – uma abordagem prática. JOSÉ ANTONIO M. R. ROCHA
- Capitão Amador  Navegando Seguro em Cruzeiros de Alto Mar.  JAIME ROBERTO DA COSTA

FELIPE
- RLESTA e NORMAM-03/DPC
- Sobrevivência no Mar. CELSO A .J.  DE REZENDE, editora CATAU Ltda.
- Meteorologia e Oceanografia, usuário Navegantes. PAULO ROBERTO VALGAS LOBO e CARLOS

ALBERTO SOARES

IV) Capitão Amador

-  Navegação:  a  ciência  e  a  arte,  Vol  I.  Navegação  costeira,  estimada  e  em  águas  restritas.
ALTINEU PIRES MIGUENS (www.marinha.mil.br/dhn)

-  Navegação:  a  ciência  e  a  arte,  Vol  II.  Navegação  astronômica  e  derrotas.  ALTINEU  PIRES
MIGUENS (www.marinha.mil.br/dhn)

-  Capitão Amador  Navegando Seguro em Cruzeiros de Alto Mar.  JAIME ROBERTO DA COSTA
FELIPE

- Como Navegar pelo Sol. GERALDO LUIZ MIRANDA DE BARROS
- Meteorologia e Oceanografia, usuário Navegantes. PAULO ROBERTO VALGAS LOBO e CARLOS

ALBERTO SOARES
- Sobrevivência no Mar. CELSO A .J.  DE REZENDE

10.2 REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES
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Serão mencionados somente os principais serviços prestados por esta Capitania.

10.2.1 ORIENTAÇÕES SOBRE TIPO DE EMBARCAÇÕES

10.2.1.1 Esporte e/ou Recreio (NORMAM-03/DPC)

a) Embarcação de Grande Porte e/ou Iate. É considerada embarcação de Grande Porte e/ou Iate
aquela igual ou superior a 24 metros. As embarcações de Grande Porte e/ou Iate serão tratadas como
embarcação EC1 (Embarcação Certificada Classe 1) e terão a obrigatoriedade de seu registro no Tribunal
Marítimo, se possuírem arqueação bruta maior que 100 AB;

b) Embarcação  de  Médio  Porte. É  considerada  Embarcação  de  Médio  Porte  aquela  com
comprimento  inferior  a  24  metros,  exceto  as  miúdas  e  serão  tratadas  como  embarcação  EC2
(Embarcação  Certificada  Classe  2).  A  legislação,  acordos  e  convenções  internacionais  firmados  pelo
Brasil determinam um tratamento diferenciado para as embarcações com comprimento maior ou igual a
24 metros, que possuam mais de 100 AB (arqueação bruta). As embarcações com menos de 24 metros,
exceto as miúdas, estão sujeitas a um número menor de exigências, razão pela qual as mesmas são
definidas como Embarcações de Médio Porte; 

c) Embarcação miúda:  será considerada embarcação miúda qualquer tipo de  embarcação ou
dispositivo flutuante:
1) com comprimento inferior ou igual a 5 (cinco) metros; ou2) com comprimento total inferior a 8 (oito) 
metros e que apresentem as seguintes características: convés aberto, convés fechado mas sem cabine 
habitável e sem propulsãomecânica e que, caso utilizem motor, este não exceda 50 HP."

10.2.1.2 Embarcações destinadas a navegação em Mar Aberto e Interior, exceto Esporte e/ou Recreio
(NORMAM-01/DPC E NORMAM-02/DPC)

a) Embarcações certificadas (ec) - são as embarcações não-solas, podendo ser subdivididas em:
I) Classe 1 (EC1) - são as que apresentam as seguintes características:
- Embarcações com ou sem propulsão, com AB maior que 50;
- Flutuantes que operem com mais de 12 pessoas a bordo, com AB maior que 50; ou
- Flutuantes com AB maior que 100.

II) Classes 2 (EC2) - são as demais.

III)  Embarcação  Miúda.  Vale  a  mesma  definição  citada  para  embarcações  de  Esporte  e/ou
Recreio.

Nota: Arqueação Bruta (AB) é um valor adimensional determinado pelas Notas para Arqueação
ou Certificado Nacional de Arqueação. A emissão desses documentos serão citados a frente.

10.2.2 ORIENTAÇÕES DA OBRIGATORIEDADE DE CERTIFICADOS E LICENÇAS PARA EMBARCAÇÕES

a) Notas para arqueação (NA) ou certificado Nacional de arqueação (CNA)

Nenhuma embarcação poderá trafegar sem que tenha sido previamente arqueada, com exceção
das:

- embarcações miúdas;
- embarcações de esporte e/ou recreio com comprimento menor que 24 metros; e

- navios de guerra.

I) Notas para Arqueação - são obrigatórias para embarcações com AB menor do que 50. 
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II)  Certificado Nacional de Arqueação – é obrigatório para embarcações com AB maior do que
50.

b) Certificado de Tripulação de Segurança (CTS)

É obrigatório portar  CTS toda embarcação com AB maior que 10, exceto as embarcações de
esporte e/ou recreio.

c) Certificado de Segurança da Navegação (CSN)

As embarcações que se enquadrem em quaisquer das situações listadas a seguir,  deverão portar
um CSN, desde que: 

- possuam arqueação bruta igual ou maior que 50;
- transportem a granel, líquidos combustíveis, gases liquefeitos inflamáveis, substâncias químicas

perigosas ou mercadorias de risco similar, com arqueação bruta superior a 20;
- efetuem serviço de transporte de passageiros ou passageiros e carga, com arqueação bruta

superior a 20, ou com AB menor ou igual a 20 e comprimento total superior a 12 metros (8 metros para
embarcações multicasco), com ou sem propulsão, que transportem mais de 12 passageiros;

- sejam rebocadores ou empurradores, com arqueação bruta superior a 20;
-  sejam  embarcações  de  apoio  a  mergulho,  de  qualquer  arqueação  bruta,  construídas  ou

adaptadas para este fim; ou 
- Embarcações para Esporte e/ou Recreio apenas as embarcações de grande porte (comprimento

maior que 24 metros).

 d) Certificado nacional de borda livre (CNBL)

Deverão portar um CNBL as embarcações que apresentem as seguintes características, exceto as 
embarcações destinadas exclusivamente a esporte e/ou recreio:

- AB maior que 50; e
- Comprimento de regra (L) maior ou igual a 20 m. 

e) Licenças (Construção, Construção para embarcação já construída, Alteração, Reclassificação)

Obrigatoriedade  da  obtenção  das  licenças  são  para  embarcações  que  se  enquadrem  em
quaisquer das situações listadas a seguir:

- As Embarcações Certificadas classe 1 (EC1);
- Embarcações Certificadas classe 2 (EC2) de passageiros com AB maior do que 20 e menor ou

igual a 50;  
- Embarcações de apoio a mergulho (de qualquer arqueação bruta, construídas ou adaptadas

para este fim, mesmo que temporariamente); ou
- Embarcações de esporte e/ou recreio,  classificada ou certificada classe 1 (EC1) (com comprimento
maior que 24 m).

AS  EMBARCAÇÕES  SOMENTE  PODERÃO  SER  CONSTRUÍDAS  SE  OBTIVEREM  A  RESPECTIVA
LICENÇA DE CONSTRUÇÃO

10.2.3 PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES

10.2.3.1 Emissão de Título de Inscrição de Embarcação (TIE/TIEM)

a) Embarcações para Esporte e/ou Recreio 
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Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original.

I) Embarcações com comprimento igual ou menor que 12 metros

Documentação e pré-requisitos necessários:

- Requerimento do interessado;
- Procuração (quando aplicável); 
-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia

simples);
-  Boletim  Simplificado  de  Atualização  de  Embarcações  (BSADE)  (anexo  2-D),  devidamente

preenchido em duas vias; 
-  Documentação  de  prova  de  propriedade,  de  acordo  com  a  forma  de  aquisição  e  em

conformidade com o item 0208 da NORMAM-03/DPC.  Caso seja apresentada Nota  fiscal,  a  mesma
deverá conter: capacidade de pessoas; motorização; comprimento total; boca; pontal; calado; contorno;
arqueação  bruta;  arqueação  liquida;  comprimento  entre  perpendiculares;  calado  leve;  e  calado
carregado;

-  Documento oficial  de  Identidade para pessoa física (do interessado ou do seu procurador,
quando aplicável) ou Estatuto ou contrato social, quando se tratar de pessoa 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) com os seguintes dados:
marca e modelo do motor, tipo do combustível, potência e número de série;

- Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua carga -
DPEM quitado (cópia  simples)  (Por  ora,  a obrigatoriedade da Marinha do Brasil  de exigir  o  seguro
encontra-se suspensa, em conformidade com a Lei no 13.313 de 14 de julho de 2016. Qualquer alteração
referente ao assunto será divulgada oportunamente);

-  Catálogo/Manual  ou  Declaração  do  fabricante  ou  Declaração  do  Responsável  Técnico  que
contenham  as  principais  características  da  embarcação,  tais  como  a  lotação  máxima,  motorização,
comprimento,  boca  (largura),  etc.  Caso  a  embarcação  tenha  sido  construída  pelo  interessado,
apresentar o Termo de Responsabilidade de Construção/Alteração (anexo 3-D);

- Comprovante de residência de acordo com o item 0203; 
- Duas fotos coloridas da embarcação gravadas em mídia. Uma mostrando-a pela popa (traseira)

e outra pelo través (lado), de forma que apareça total e claramente de proa a popa, preenchendo a
largura da foto, que deverão ser arquivadas pela CP/DL/AG no SISGEMB. Uma das fotos deverá mostrar
o número de inscrição da embarcação; e 

- Título de aquisição e comprovante de regularização junto a Receita Federal do Brasil (RFB) em
se tratando de embarcação importada.

As embarcações miúdas sem propulsão a motor e as utilizadas como auxiliares de outra maior,
cujo motor  não exceda a 50HP estão dispensadas  de inscrição,  podendo,  todavia,  ser  inscritas  por
solicitação do proprietário.

II)  Embarcações  com comprimento maior que 12 e menor  que 24 metros (médio  porte)  e
embarcações com comprimento maior ou igual a 24 metros (grande porte) com AB menor ou igual a
100

Documentação e pré-requisitos necessários:
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- Requerimento do interessado;
- Procuração e documento oficial de identificação do outorgado, com foto (quando aplicável);
- Boletim de Atualização de Embarcações (BADE), devidamente preenchido;
-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia

simples) conforme a tabela de indenizações das NORMAM -03/DPC;
- Duas vias do Termo de Responsabilidade de construção/alteração (anexo 3-D da NORMAM-

03/DPC) para embarcações de esporte e recreio de médio porte;
- Termo de Responsabilidade para Inscrição, devidamente preenchido em duas vias (Anexo 3-C

da NORMAM-03/DPC),  para embarcações  com comprimento maior que 12 metros e menor que 24
metros; 

- Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física) ou cópia
simples da Declaração de Registro na Junta Comercial, estatuto ou contrato social pessoa jurídica (cópia
simples); CPF para pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa jurídica (cópia simples);

- Prova de aquisição do motor (obrigatória apenas quando a potência for acima de 50 HP) com os
seguintes dados: marca e modelo do motor, tipo do combustível, potência e número de série;

-  Prova de propriedade da embarcação,  conforme o item 0208.  Caso seja apresentada Nota
fiscal, a mesma deverá conter: capacidade de pessoas; motorização; comprimento total; boca; pontal;
calado; contorno; arqueação bruta; arqueação liquida; comprimento entre perpendiculares; calado leve;
e calado carregado;

-  Catálogo/Manual  ou  Declaração  do  fabricante  ou  Declaração  do  Responsável  Técnico  que
contenham  as  principais  características  da  embarcação,  tais  como  a  lotação  máxima,  motorização,
comprimento,  boca  (largura),  etc.  Caso  a  embarcação  tenha  sido  construída  pelo  interessado,
apresentar o Termo de Responsabilidade de Construção/Alteração (anexo 3-D da NORMAM-03/DPC)

- Para embarcações adquiridas no exterior, prova de aquisição no exterior (BILL OF SALE) ou
fatura  comercial  com  a  prova  da  remessa  do  valor  de  aquisição  por  via  bancária  (com  tradução
juramentada); 

-  Para  embarcações  adquiridas  no  exterior,  comprovante  de  regularização  de  importação
perante o órgão competente (guia de importação emitida pela Receita Federal);

- Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua carga -
DPEM quitado  (cópia  simples).  Por  ora,  a  obrigatoriedade  da  Marinha do Brasil  de  exigir  o  seguro
encontra-se  suspensa,  em  conformidade  com  a  Lei  no  13.313  de  14  de  julho  de  2016.  Qualquer
alteração referente ao assunto será divulgada oportunamente;

- Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro);
- Duas fotos coloridas da embarcação. Uma mostrando-a pela popa (traseira) e outra pelo través

(lado), de forma que apareça total e claramente de proa a popa, preenchendo a largura da foto; e 
- Comprovante de residência de acordo com o item 0203 da NORMAM-03/DPC (trazer original 

para conferência).

b) Embarcações destinadas à navegação em Mar Aberto e Interior, exceto esporte e/ou recreio

I) Embarcações com AB menor ou igual a 100, exceto as miúdas

Documentação e pré-requisitos necessários:

-  Requerimento  do  interessado  ou  ofício  de  solicitação  de  inscrição  quando  se  tratar  de
embarcações de órgãos públicos (Anexo 2-F da NORMAM-01 ou NORMAM-02/DPC, conforme o caso);

- Procuração e documento oficial de identificação do outorgado, com foto (quando aplicável);
- Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa física) ou cópia

simples da Declaração de Registro na Junta Comercial, estatuto ou contrato social (se pessoa jurídica)
(cópia simples),  CPF para pessoa física (cópia simples)  ou CNPJ,  quando se tratar  de pessoa jurídica
(cópia simples); 
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- No caso de inscrição em jurisdição onde foi construída a embarcação, não sendo o domicílio do
proprietário  e  nem o local  onde for  operar,  apresentar  o  Comprovante  de Inscrição e  de  Situação
Cadastral  do  construtor/fabricante,  (obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.fazenda.economia.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 

- Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro);
- 6) Comprovante de residência conforme o item 0203 da NORMAM-01 ou NORMAM-02/DPC,

conforme o caso;
- Prova de propriedade, conforme o item 0208 da NORMAM-01 ou NORMAM-02/DPC, conforme

o caso;
-  Boletim  de  Atualização  de  Embarcações  BADE  (Anexo  2-B  da  NORMAM-01  ou

NORMAM-02/DPC, conforme o caso);
- Guia de Recolhimento da União GRU com o devido comprovante de pagamento (cópia simples),

exceto para órgãos públicos;
- Licença de Construção (LC) ou Licença de Construção para Embarcações já Construídas (LCEC),

conforme o caso;
-  Para embarcações adquiridas no exterior, prova de aquisição no exterior (BILL OF SALE) ou

fatura  comercial  com  a  prova  da  remessa  do  valor  de  aquisição  por  via  bancária  (com  tradução
juramentada);

-  Para  embarcações  adquiridas  no  exterior,  comprovante  de  regularização  de  importação
perante o órgão competente (guia de importação emitida pela Receita Federal);

- Prova de aquisição do motor (obrigatória apenas quando a potência for acima de 50 HP); 
- Certificado de Arqueação para embarcações com AB maior que 50 ou Notas de Arqueação para

embarcações com AB menor ou igual 50;
- Certificado de Borda Livre (AB maior que 50);
- Certificado de Segurança da Navegação (embarcações de passageiros com AB maior que 20 ou

de carga com AB maior que 50) ou Termo de Responsabilidade de acordo com o Anexo 10-F, conforme o
caso; 

- Relatório de Verificação da Lotação de Passageiros e do Peso Máximo de Carga (embarcações
com  AB  menor  que  20,  de  passageiros  ou  passageiros  e  carga),  de  acordo  com  o  Anexo  6-H  da
NORMAM-01 ou NORMAM-02/DPC, conforme o caso; 

- Cartão de Tripulação de Segurança - CTS (para embarcações com AB maior que 10);
- Duas fotos coloridas da embarcação gravadas em mídia. Uma mostrando-a pela popa (traseira)

e outra pelo través (lado), de forma que apareça total e claramente de proa a popa, preenchendo a
largura da foto; e 

- Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua carga -
DPEM quitado (cópia  simples).  Esta obrigatoriedade  está suspensa,  em conformidade com a  Lei  nº
13.313  de  14  de  julho  de  2016.  Qualquer  alteração  referente  ao  assunto  será  divulgada,
oportunamente. 

II) Embarcações com AB maior que 100

Documentação e pré-requisitos necessários:

Embarcações desse porte estão obrigadas ao registro no Tribunal Marítimo. Para proceder ao
registro,  o  interessado  deverá  apresentar  no  órgão  de  inscrição  (CP,  DL  ou  AG)  os  documentos
discriminados no sítio do TM na internet, https://www.marinha.mil.br/tm/embarcacao.html. 

- Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no 
Tribunal Marítimo (Anexo A e C, ambos da Portaria no 53/2020, do TM); - 

Procuração e documento oficial de identificação com foto do outorgado (quando aplicável);
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- Contrato Social ou Estatuto Social da empresa, com a última alteração contratual consolidada
ou comprovante da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI (se pessoa jurídica) ou
Comprovante de Empresário Individual (se pessoa física). Em ambos os casos deverá constar no Objetivo
Social  a  "Atividade  Aquaviária",  de  forma  clara  (ex.  Transporte  Fluvial/Marítimo,  Transporte  de
Passageiros  e/ou  Cargas,  Apoio  Marítimo  etc.),  exceto  se  o  adquirente  não  for  o  armador  da
embarcação. Tais documentos deverão ser registrados na Junta Comercial do Estado;

-  Documento oficial  de identificação com foto e CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela
empresa e/ou dos proprietários/requerentes (se pessoa física);

- Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (no caso de pessoa jurídica);
- Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, INSS e FGTS (se pessoa

jurídica) e da SRF (se pessoa física);
- Certificado de Registro de Armador (CRA), se o adquirente for registrado no TM como Armador

ou Relatório Simplificado de Armador emitido pelo TM quando do recebimento da documentação;
-  Licença  de  Construção  ou  Alteração  ou  Reclassificação  ou  Licença  de  construção  para

embarcações  já  construídas  (LCEC),  conforme  o  caso,  emitida  pela  CP/DL/AG,  por  Sociedade
Classificadora ou por Entidade Certificadora, reconhecidas pela DPC, para ambos os casos;

-  Comprovante  de  inscrição  do  Armador  e  da  Embarcação  no  Registro  Geral  da  Atividade
Pesqueira (RGP), para embarcação destinada à pesca;

-  Licença para Pesca em nome do atual  proprietário/armador  (para embarcação destinada à
pesca);

- Licença da EMBRATUR ou órgão sucedâneo, quando se tratar de embarcação de turismo;
- Boletim de atualização de embarcação (BADE), devidamente preenchido; 
- Termo de Entrega e Aceitação assinado pelo construtor e proprietário, com firma reconhecida;
- Declaração ou Termo de Quitação do casco, assinada pelo construtor, com firma reconhecida;
-  Declaração  ou  Termo  de  Quitação  dos  motores  acoplados  à  embarcação  assinada  pelo

vendedor, com firma reconhecida;
- Certificado de Arqueação;
- Certificado de Segurança da Navegação (exceto quando não aplicável);
-  Licença  de  Estação  de  Navio  ou  Certificado  Rádio  Internacional  (IRIN),  quando  aplicável  e

quando o número do IRIN não constar no Certificado de Arqueação ou de Segurança da Navegação;
- Prova de aquisição no exterior ou fatura comercial com a prova da remessa via bancária - para

embarcação adquirida no exterior;
-  Comprovante  de  regularização  de  importação  perante  o  órgão  competente  (Guia  de

importação emitida pela Receita Federal) - para embarcação adquirida no exterior;
-  Comprovante  de  cancelamento  do  registro  da  embarcação  no  país  de  origem  -  para

embarcação adquirida no exterior ou embarcação estrangeira arrematada por pessoas físicas ou jurídica
brasileiras;

- Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua carga -
DPEM - quitado (original e cópia simples). Esta obrigatoriedade está suspensa, em conformidade com a
Lei  nº  13.313  de  14  de  julho  de  2016.  Qualquer  alteração  referente  ao  assunto  será  divulgada,
oportunamente; 

- Relatório de Embarcação Nacional, emitido pela CP/ DL /AG; 
- Duas fotos coloridas da embarcação gravadas em mídia. Uma mostrando-a pela popa (traseira)

e outra pelo través (lado), de forma que apareça total e claramente de proa a popa, preenchendo a
largura da foto; e
- Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco do Brasil, Conforme Tabela
de Custas do Tribunal marítimo (https://www.marinha.mil.br/tm/?q=tabela_custas_judic).

III) Embarcações Miúdas 

Documentação e pré-requisitos necessários:
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- Requerimento do interessado;
- Procuração e documento oficial de identificação com foto do outorgado, (quando aplicável);
-  Documento  oficial  de  identificação,  dentro  da  validade,  com  foto  (se  pessoa  física)  ou

Declaração  de  Registro  na  Junta  Comercial,  estatuto  ou  contrato  social,  se  pessoa  jurídica  (cópia
simples), CPF para pessoa física ou CNPJ, quando se tratar de pessoa jurídica (cópia simples);

- Comprovante de residência de acordo com o item 0203 da NORMAM-02/DPC;
- Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE) devidamente preenchido, cujo

modelo consta do Anexo 2-E da NORMAM-02/DPC; 
-  Prova  de  propriedade  da  embarcação,  em  conformidade  com  o  item  0208  da

NORMAM-02/DPC. Caso seja apresentada Nota fiscal, a mesma deverá conter: capacidade de pessoas;
motorização; comprimento total; boca; pontal; calado; contorno; comprimento entre perpendiculares;
calado leve; calado carregado; e porte bruto;

- Prova de propriedade do motor (não obrigatório para motores com potência igual ou menor
que 50 HP) com os seguintes dados: marca e modelo do motor, tipo do combustível, potência e número
de série

-  Catálogo/Manual  ou  Declaração  do  fabricante  ou  do  Responsável  Técnico  contendo  as
principais características da embarcação,  tais como a lotação máxima, capacidade máxima de carga,
motorização máxima, comprimento, boca (largura), pontal e material do casco. Se  o  proprietário  não
dispuser de nenhum desses documentos, deverá apresentar uma avaliação técnica das condições de
segurança  e  operacionalidade,  que  contenha  a  lotação  máxima,  capacidade  máxima  de  carga,
motorização máxima, comprimento, boca (largura), pontal e o material do casco. Essa avaliação poderá
ser assinada por engenheiro naval,  engenheiro mecânico, tecnólogo naval,  tecnólogo em construção
naval, ou por tecnólogo em operação e administração de sistemas de navegação fluvial. Caso  a
embarcação  tenha  sido  construída  pelo  interessado,  apresentar  Declaração  de  Construção  de
Embarcação Miúda, conforme Anexo 2-R; 

- Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou por sua carga -
DPEM quitado (original e cópia simples). Esta obrigatoriedade está suspensa, em conformidade com a
Lei  nº  13.313  de  14  de  julho  de  2016.  Qualquer  alteração  referente  ao  assunto  será  divulgada,
oportunamente;

- Título de aquisição e comprovante de regularização junto a RFB (Receita Federal do Brasil) em
se tratando de embarcação importada;

-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia
simples) exceto para órgãos públicos; e 

- Duas fotos coloridas da embarcação gravadas em mídia. Uma mostrando-a pela popa (traseira)
e outra pelo través (lado), de forma que apareça total e claramente de proa a popa, preenchendo a
largura da foto. Se não for possível a determinação da lotação máxima da embarcação, esta deverá ser
determinada  conforme o  previsto  no Capítulo  6  da  NORMAM-02/DPC.  Quando a  determinação  da
lotação máxima for realizada por meio do Teste Prático, conforme descrito no Anexo 6-G, deverá ser
apresentado o respectivo relatório previsto no Anexo 6-H da NORMAM-02/DPC. O relatório do Teste
Prático realizado por Engenheiro ou Tecnólogo Naval deverá ser acompanhado da respectiva Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART).

10.2.3.2 Emissão do Cartão de Tripulação de Segurança (CTS)

Documentação e pré-requisitos necessários:

- Requerimento do interessado;
 - Uma proposta de CTS feita pelo interessado, de acordo com o modelo de Laudo Pericial (Anexo
1-B da NORMAM-01 ou NORMAM-02/DPC) na qual deverá ser demonstrada por meio de documentação
que comprove a adequação da composição da tripulação mínima sugerida;
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- Documento que contenha informações relacionadas nas Diretrizes Específicas para Elaboração
do CTS (Anexo 1-C da NORMAM-01 ou NORMAM-02/DPC), relativas ao serviço de quarto em viagem
(embarcações com AB maior que 10); e
- Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de pagamento (cópia simples),
referente ao serviço de perícia para emissão do laudo pericial (conforme as tabelas de indenizações das
NORMAM-01 e NORMAM-02/DPC), exceto para órgãos públicos.

Retirada de exigências

Durante a perícia para emissão do CTS poderão ser encontradas exigências. Para retirada das
exigências o interessado deverá solicitar a CP/DL ou AG, apresentando os seguintes documentos:

- Requerimento do interessado;
- Cópia do Relatório de exigências; e 
-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia

simples), referente ao serviço de verificação para o cumprimento de exigências para emissão do CTS
(conforme as  tabelas  de  indenizações  das  NORMAM  -01  e  NORMAM-02/DPC),  exceto  para  órgãos
públicos.

10.2.3.3 Emissão de Notas para Arqueação (NA) e Certificado Nacional de Arqueação (CNA)

Documentação e pré-requisitos necessários:

- Requerimento do interessado;
- Quando aplicável, uma cópia dos planos e documentos técnicos da embarcação apresentados

para emissão da Licença de Construção (LC) ou Licença de Construção para Embarcações Construídas
(LCEC) ou Licença de Alteração (LA) ou Licença de Reclassificação (LR), conforme o caso;

- Cálculo da arqueação conforme previsto no Anexo 8-B da NORMAM-01/DPC ou Anexo 7-B da
NORMAM-02/DPC, elaboradas  pelo  Responsável  Técnico,  acompanhada  da  respectiva  Anotação  de
Responsabilidade Técnica (ART); e

-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia
simples),  referente  ao  serviço  de  vistoria  de  arqueação  (conforme  as  tabelas  de  indenizações  das
NORMAM -01 ou NORMAM-02/DPC), exceto para órgãos públicos.

Retirada de exigências

Durante a vistoria para emissão das Notas para Arqueação ou CNA poderão ser encontradas
exigências. Para retirada das exigências o interessado deverá solicitar a CP/DL ou AG, apresentando os
seguintes documentos:

- Requerimento do interessado;
- Cópia do Relatório de exigências; e 
-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia

simples),  referente  ao  serviço  de  verificação  para  o  cumprimento  de  exigências  para  arqueação
(conforme as  tabelas  de  indenizações  das  NORMAM  -01  e  NORMAM-02/DPC),  exceto  para  órgãos
públicos.

10.2.3.4  Emissão e vistorias do Certificado de Segurança da Navegação (CSN)

a) Vistorias (em seco e flutuando) para obtenção do CSN

Documentação e pré-requisitos necessários:

- Requerimento do interessado;
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-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia
simples),  referente  ao  serviço  de  vistoria  em seco para  obtenção do CSN (conforme as  tabelas  de
indenizações das NORMAM -01 ou NORMAM-02/DPC), exceto para órgãos públicos; e

-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia
simples),  referente ao serviço de vistoria flutuando para obtenção do CSN (conforme as tabelas  de
indenizações das NORMAM -01 ou NORMAM-02/DPC), exceto para órgãos públicos.

*Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC, LCEC, LA e LR
(quando aplicável deverão ser apresentados na ocasião da vistoria)

b) Vistorias (anual, intermediária e renovação) do CSN

Documentação e pré-requisitos necessários:

- Requerimento do interessado; 
- Cópia do CSN; e
-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia

simples), referente a um dos serviços: vistoria anual,  vistoria intermediária ou vistoria de renovação
(seco e  flutuando)  (conforme as  tabelas  de  indenizações  das  NORMAM -01 ou NORMAM-02/DPC),
exceto para órgãos públicos.

*Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC, LCEC, LA e LR
(quando aplicável deverão ser apresentados na ocasião da vistoria)

c)  Retirada de exigências

Durante  a  vistoria  para  obtenção,  anual,  intermediária  ou  renovação  do  CSN  poderão  ser
encontradas exigências. Para retirada das exigências o interessado deverá solicitar a CP.

Documentação e pré-requisitos necessários:

- Requerimento do interessado;
- Cópia do Relatório de exigências; e 
-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia

simples), referente ao serviço de verificação para o cumprimento de exigências da vistoria (obtenção,
anual, intermediária ou renovação) do CSN (conforme as tabelas de indenizações das NORMAM -01 e
NORMAM-02/DPC), exceto para órgãos públicos.

10.2.3.5  Emissão e vistorias do Certificado Nacional de Borda-Livre (CNBL)

a) Vistoria inicial para emissão do CNBL

Documentação e pré-requisitos necessários:

- Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da LC, LCEC, LA e LR
- Notas para a marcação da borda livre nacional, em 2 (duas) vias;
- Relatório das condições para atribuição da borda livre nacional, em 2 (duas) vias;
-  ART referente aos  cálculos para preenchimento das  notas  para  a  marcação da borda livre

nacional; e
-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia

simples), referente ao serviço de vistoria flutuando (vistoria inicial de borda livre), exceto para órgãos
públicos

b) Vistorias (Anual e Renovação) do CNBL
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Documentação e pré-requisitos necessários: 

- Requerimento do interessado;
- Certificado de Borda Livre (cópia simples); e 
-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia

simples), referente ao serviço de vistoria flutuando (vistoria anual ou renovação), exceto para órgãos
públicos.

c) Retirada de exigências

Durante  a  vistoria  para  emissão,  anual  ou  renovação  do  CNBL  poderão  ser  encontradas
exigências. Para retirada das exigências o interessado deverá solicitar a CP/DL ou AG, apresentando os
seguintes documentos:

- Requerimento do interessado;
- Cópia do Relatório de exigências; e 
-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia

simples), referente ao serviço de verificação para o cumprimento de exigências da vistoria (obtenção,
anual, intermediária ou renovação) do CSN (conforme as tabelas de indenizações das NORMAM -01 e
NORMAM-02/DPC), exceto para órgãos públicos.

10.2.3.6 Emissão de Licenças (LC, LCEC, LA e LR)

- Licença de Construção – LC*
- Licença de Construção para embarcação Já Construída – LCEC*
- Licença de Alteração – LA**
- Licença de Reclassificação – LR **

a) Análise de Planos para emissão das Licenças

Documentação e pré-requisitos necessários:

- Requerimento do interessado;
-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia

simples), referente ao serviço de análise de planos para emissão de Licenças (LC, LCEC, LA, LR) conforme
as tabelas de indenizações das NORMAM -01, NORMAM-02 e NORMAM-03/DPC, exceto para órgãos
públicos;

Duas cópias dos seguintes documentos:
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto/construção da embarcação,

caso se trate de embarcação nova; ART referente ao levantamento técnico‚ caso se trate de embarcação
construída sem acompanhamento de responsável técnico;

- Memorial Descritivo, de acordo com o modelo constante no Anexo 3-G da NORMAM-01/DPC
ou NORMAM-02/DPC; 

- Plano de Arranjo Geral;
- Plano de Linhas;
- Curvas Hidrostáticas e Cruzadas e/ou Tabelas (ou listagem de computador);
-  Plano  de  Segurança  (dispensável  para  as  embarcações  não  tripuladas  e  que  não  possuam

equipamentos ou dispositivos de segurança e/ou combate a incêndio);
- Plano de Arranjo de Luzes de Navegação;
- Plano de Capacidade;
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- Plano de Seção Mestra e Perfil Estrutural;
-  Relatório  da  Prova  de  Inclinação  ou,  para  as  embarcações  que  atendam  aos  requisitos

estabelecidos no item 0316 da NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC, Relatório da Medição de Porte
Bruto;

- Folheto de Trim e Estabilidade Definitivo;
- Proposta de Cartão de Tripulação de Segurança (CTS); e
- Folheto de Trim e Estabilidade em Avaria (somente quando for exigido pelas disposições de

convenções ou códigos internacionais aplicáveis, se a embarcação operar na Bacia do Sudeste ou caso
se aplique à Seção III do Capítulo 5 da NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC).

*Por ocasião da solicitação da Licença de Construção, poderão ser apresentados a Estimativa de
Peso Leve e o Folheto de Trim e Estabilidade Preliminar, ficando como exigência a ser assinalada na
Licença de Construção a apresentação posterior dos documentos previstos nos itens 10, 11 e 13 (caso
aplicável) acima e da ART referente à execução desses serviços.

**Para solicitação da LA ou LR deverá ser apresentados uma cópia dos planos e documentos
endossados por ocasião da concessão da Licença de Construção ou da LCEC

b) Retirada de exigências

Durante a análise de planos para emissão das licenças (LC, LCEC, LA, LR) poderão ser encontradas
exigências. Para retirada das exigências o interessado deverá solicitar a CP/DL ou AG, apresentando os
seguintes documentos:

- Requerimento do interessado;
- Cópia do Relatório de exigências; e 
-  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento  (cópia

simples), referente ao serviço de verificação para o cumprimento de exigências da análise de planos
para emissão de licenças (conforme as tabelas de indenizações das NORMAM -01 e NORMAM-02/DPC),
exceto para órgãos públicos.

c) Esporte e Recreio - Inscrição na Jurisdição 

I) Até 12 metros
- Baixe o Modelo do BSADE
- Instruções para preenchimento aqui 
- Imprima-o em duas vias para levá-los prontos, no dia do atendimento; 
- Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original para: 
- Nota fiscal do casco;
- Nota fiscal do motor: 

Observação: estarão dispensados da comprovação da nota,  os motores de popa com
potência de até 50 HP (POTMAX50); e 

- Documento oficial de identidade de pessoa física (com CPF) ou, para o caso de pessoa jurídica,  
estatuto ou contrato social (CNPJ); 

- Cópia do comprovante de residência (trazer original para conferência); 
- Duas fotos coloridas e datadas da embarcação e motor (colorida em tamanho 15 x 21 cm): 
- Uma foto de través (lado); e 
- Uma foto de popa. 
- Comprovação da taxa de serviço paga (veja como preencher a taxa de serviço) 
- Faça seu agendamento eletrônico (48 horas após o pagamento da taxa) 
- Após receber o documento TIEM/TIE, leia atentamente, as orientações no verso acerca dos 

cuidados preservação do documento.

d) Esporte e Recreio - Inscrição na Jurisdição 
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Maior que 12 e menor que 24 metros
- Preenchimento do requerimento à CPSC. 
- Baixe o modelo do BADE (Normam-03, anexo 2-a) 
- Instruções para preenchimento aqui 
- Preenchimento do Termo de Responsabilidade com frente e verso (NORMAM-03, Anexo 03-C) 

devidamente preenchido e em duas vias; 
Observação: importante lembrar a obrigatoriedade das assinaturas das duas 

testemunhas em ambas as vias; 
- Nota fiscal do casco com os seguintes dados: capacidade de pessoas; motorização; 

comprimento total; boca; pontal; calado; contorno; arqueação bruta; arqueação liquida; comprimento 
entre perpendiculares; calado leve; e calado carregado 

- Nota fiscal do motor com os seguintes dados: marca do motor; potência e número de série. 
Observação: estarão dispensados da comprovação da nota, os motores de popa com potência de até 50 
HP 

- Cópia da identidade (trazer original para conferência) 
- Se pessoa jurídica, trazer o contrato social 
- Cópia do comprovante de residência (trazer original para conferência) 
- Duas fotos coloridas e datadas da embarcação e motor (colorida em tamanho 15 x 21 cm): 
- Uma foto de través (lado); e 
- Uma foto de popa. 
- Comprovação da taxa de serviço paga; 
- Faça seu agendamento eletrônico (48 horas após o pagamento da taxa); 
- Após receber o documento TIEM/TIE, leia atentamente, as orientações no verso acerca dos 

cuidados preservação do documento.

d) Esporte e Recreio - Transferência de propriedade e/ou jurisdição 

Até 12 metros
- Baixe o Modelo do BSADE (NORMAM-03, Anexo 2-D). 
- Instruções para preenchimento aqui 
- Documento da embarcação utilizado para navegar e o recibo de compra e venda do TIE e/ou

TIEM com a assinatura do proprietário e do comprador reconhecimento em cartório 
-  O comprador terá 15 dias para efetuar a transferência, após esse período, estará sujeito a

multa 
- Cópia da identidade (trazer original para conferência) 
- Cópia do comprovante de residência (trazer original para conferência) 
- Duas fotos coloridas e datadas da embarcação e motor (colorida em tamanho 15 x 21 cm): 
- Uma foto de través (lado); e 
- Uma foto de popa. 
- Comprovação da taxa de serviço paga 
- Faça seu agendamento eletrônico (48 horas após o pagamento da taxa); 
- Após receber o documento TIEM/TIE, leia atentamente, as orientações no verso acerca dos

cuidados preservação do documento. 

e) Esporte e Recreio - Transferência de propriedade e/ou jurisdição 

Maior que 12 e menor que 24 metros 
- Preenchimento do requerimento à CPSC 
- baixe o modelo do BADE (Normam-03, anexo 2-a) 
- Instruções para preenchimento aqui 
- Preenchimento do Termo de Responsabilidade com frente e verso (NORMAM-03, Anexo 03-C)

devidamente preenchido e em duas vias; 
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Observação: importante  lembrar  a  obrigatoriedade  das  assinaturas  das  duas
testemunhas em ambas as vias; 

- TIE (documento da embarcação utilizado para navegar) e o RECIBO de compra e venda com
reconhecimento da assinatura do proprietário e do comprador; 

- Cópia da identidade (trazer original para conferência) se pessoa jurídica,  trazer o contrato 
social 

- Cópia do comprovante de residência (trazer original para conferência) 
- Duas fotos coloridas e datadas da embarcação e motor (colorida em tamanho 15 x 21 cm):
- Uma foto de través (lado); e
- Uma foto de popa. 
- Comprovação da taxa de serviço paga 
- Faça seu agendamento eletrônico (48 horas após o pagamento da taxa); 
- Após receber o documento TIEM/TIE, leia atentamente, as orientações no verso acerca dos

cuidados preservação do documento.

f) Esporte e Recreio - 2ª Via de Título de Inscrição 

Até 12 metros
- Baixe o modelo do BSADE (NORMAM-03, anexo 2-d). 
- Instruções para preenchimento aqui 
- Declaração de extravio do documento da embarcação 
- Cópia da identidade (trazer original para conferência) 
- Se pessoa jurídica, trazer o contrato social 
- Cópia do comprovante de residência (trazer original para conferência) 
- Duas fotos coloridas e datadas da embarcação e motor (colorida em tamanho 15 x 21 cm): 
- Uma foto de través (lado); e 
- Uma foto de popa. 
- Comprovação da taxa de serviço paga 
- Faça seu agendamento eletrônico (48 horas após o pagamento da taxa); 
- Após receber o documento TIEM/TIE, leia atentamente, as orientações no verso acerca dos

cuidados preservação do documento. 

g) Esporte e Recreio - 2ª Via de Título de Inscrição 

Até 12 metros
- Baixe o Modelo do BSADE (NORMAM-03, Anexo 2-D). 
- Instruções para preenchimento aqui 
- Declaração de extravio ou Boletim de Ocorrência do documento da embarcação 
- Cópia da identidade (trazer original para conferência) 
- Se pessoa jurídica, trazer o contrato social 
- Cópia do comprovante de residência (trazer original para conferência) 
- Duas fotos coloridas e datadas da embarcação e motor (colorida em tamanho 15 x 21 cm): 
- Uma foto de través (lado); e 
- Uma foto de popa. 
- Comprovação da taxa de serviço paga 
- Faça seu agendamento eletrônico (48 horas após o pagamento da taxa); 
Após  receber  o documento TIEM/TIE,  leia  atentamente,  as  orientações  no verso acerca dos

cuidados preservação do documento. 

h) Esporte e Recreio - Renovação de Título de Inscrição de Embarcação (TIEM/TIE)

Até 12 metros
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- Baixe o Modelo do BSADE (NORMAM-03, Anexo 2-D). 
- Instruções para preenchimento aqui 
- Título de Inscrição Original 
- Cópia da identidade (trazer original para conferência) 
- Se pessoa jurídica, trazer o contrato social 
- Cópia do comprovante de residência (trazer original para conferência) 
- Duas fotos coloridas e datadas da embarcação e motor (colorida em tamanho 15 x 21 cm): 
- Uma foto de través (lado); e 
- Uma foto de popa. 
- Comprovação da taxa de serviço paga 
- Faça seu agendamento eletrônico (48 horas após o pagamento da taxa); 
- Após receber o documento TIEM/TIE, leia atentamente, as orientações no verso acerca dos

cuidados preservação do documento. 

i) Esporte e Recreio - Renovação de Título de Inscrição de Embarcação (TIEM / TIE)

Maior que 12 e menor que 24 metros 
- Preenchimento do requerimento à CPSC 
- Baixe o Modelo do BADE (NORMAM-03, Anexo 2-A) 
- Instruções para preenchimento aqui 
- Preenchimento do Termo de Responsabilidade com frente e verso (NORMAM-03, Anexo 03-C)

devidamente preenchido e em duas vias; 
Observação: importante lembrar a obrigatoriedade das assinaturas das duas 

testemunhas em ambas as vias; 
- Título de Inscrição Original 
- Cópia da identidade (trazer original para conferência) 
- Se pessoa jurídica,  trazer o contrato social 
- Cópia do comprovante de residência (trazer original para conferência) 
- Duas fotos coloridas e datadas da embarcação e motor (colorida em tamanho 15 x 21 cm): 
- Uma foto de través (lado); e 
- Uma foto de popa. 
- Comprovação da taxa de serviço paga 
- Faça seu agendamento eletrônico (48 horas após o pagamento da taxa); 
- Após receber o documento TIEM/TIE, leia atentamente, as orientações no verso acerca dos

cuidados preservação do documento. 

j) Comercial / Profissional - na Jurisdição 

Embarcação Miúda 

Documentação a ser apresentada para Inscrição, no momento do atendimento:
- Baixe o Modelo do BSADE (NORMAM-02, Anexo 2-E). 
- Instruções para preenchimento aqui 
-  Nota  fiscal  do  casco  com  os  seguintes  dados:  capacidade  de  pessoas;  motorização;

comprimento total; boca; pontal; calado; e contorno. 
- Nota fiscal do motor com os seguintes dados: marca do motor; potência e número de série.

Observação: estarão dispensados da comprovação da nota, os motores de popa com potência de até 50
HP. 

- Laudo do engenheiro naval (A.R.T.) ou termo de construção para esta atividade. 
site do CREA - www.crea-sc.org.br; 

- Cópia da identidade (trazer original para conferência) 
- Cópia do comprovante de residência (trazer original para conferência) 
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- Duas fotos coloridas e datadas da embarcação e motor (colorida em tamanho 15 x 21 cm): 
- Uma foto de través (lado); e 
- Uma foto de popa. 
- Comprovação da taxa de serviço paga (veja como preencher a taxa de serviço) 
- Faça seu agendamento eletrônico (48 horas após o pagamento da taxa); 
- Após receber o documento TIEM/TIE, leia atentamente, as orientações no verso acerca dos

cuidados preservação do documento. 

k) Comercial / Profissional - na Jurisdição

Embarcação de Maior Porte
- Preenchimento do requerimento à CPSC 
Baixe o Modelo do Bade (NORMAM-02, Anexo 2-B).
- Instruções para preenchimento aqui 
-  Preenchimento  do  Termo  de  Responsabilidade,  NORMAM-02,  Anexo  08-D  devidamente

preenchido e em duas vias; 
Observação: importante  lembrar  a  obrigatoriedade  das  assinaturas  das  duas

testemunhas em ambas as vias; 
-  Nota  fiscal  do  casco  com  os  seguintes  dados:  capacidade  de  pessoas;  motorização;

comprimento total; boca; pontal; calado; contorno; arqueação bruta; arqueação liquida; comprimento
entre perpendiculares; calado leve; e calado carregado. 

- Nota fiscal do motor com os seguintes dados: marca do motor; potência e número de série.
Observação: estarão dispensados da comprovação da nota, os motores de popa com potência de até 50
HP. 

- Laudo do engenheiro naval (A.R.T.) ou termo de construção para esta atividade. 
- site do CREA - www.crea-sc.org.br; 
- Cópia da identidade (trazer original para conferência); 
- Se pessoa jurídica, trazer o contrato social; 
- Cópia do comprovante de residência (trazer original para conferência); 
- Duas fotos coloridas e datadas da embarcação e motor (colorida em tamanho 15 x 21 cm): 
- Uma foto de través (lado); e 
- Uma foto de popa. 
- Comprovação da taxa de serviço paga; 
- Faça seu agendamento eletrônico (48 horas após o pagamento da taxa); 
- Após receber o documento TIEM/TIE, leia atentamente, as orientações no verso acerca dos

cuidados preservação do documento. 

l)  Comercial / Profissional - Transferência de propriedade e/ou jurisdição 

Embarcação Miúda
- Preenchimento do BSADE em duas vias (NORMAM 03, Anexo 2-D). 

Observação: importante lembrar a obrigatoriedade das assinaturas das duas 
testemunhas em ambas as vias; 

- Documento da embarcação utilizado para navegar e o recibo de compra e venda do TIE e/ou 
TIEM com a assinatura do proprietário e do comprador reconhecimento em cartório 

- O comprador terá 15 dias para efetuar a transferência, após esse período, estará sujeito a 
multa 

- Cópia da identidade (trazer original para conferência) 
- Cópia do comprovante de residência (trazer original para conferência) 
- Duas fotos coloridas e datadas da embarcação e motor (colorida em tamanho 15 x 21 cm) 
- Uma foto de través (lado); e 
- Uma foto de popa;
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- Comprovação da taxa de serviço paga; e
-Faça seu agendamento eletrônico (48 horas após o pagamento da taxa).

m) Certidão Relativa à Situação de Embarcação 
- requerimento do interessado com a motivação do pedido ou ofício de solicitação quando se

tratar de órgãos públicos;
-  documento  oficial  de  identificação,  dentro  da  validade,  com  foto  (se  pessoa  física)  ou

declaração  de  registro  na  junta  comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa  jurídica)  (cópia
autenticada ou cópia  simples com apresentação do original)obrigatório;

- CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou cópia simples com
apresentação do original)obrigatório; e

- guia de recolhimento da união (GRU) com o devido comprovante de pagamento, exceto para
órgãos públicos (copia simples)obrigatório.

n) Registro de Ônus e de Averbações  

-  Requerimento  do  interessado  ou  ofício  de  solicitação  de  inscrição  quando  se  tratar  de
embarcações de órgãos públicos;

-  Documento  oficial  de  identificação,  dentro  da  validade,  com  foto  (se  pessoa  física)  ou
declaração  de  registro  na  junta  comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa  jurídica)  (cópia
autenticada ou cópia simples com apresentação do original);

- CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou cópia simples com
apresentação do original);

- BADE/BSADE (conforme o caso);
-  Instrumento  que  comprove  ou  justifique  o  motivo  do  registro  do  ônus  ou  da  averbação

TIE/TIEM (copia autenticada); e
- Guia de recolhimento da união (GRU) com o devido comprovante de pagamento, exceto para 

órgãos públicos (cópia simples).

o) Cancelamento do Registro de Ônus e de Averbações 

-  Requerimento do interessado ou ofício de solicitação,  quando se tratar  de embarcação de
órgãos públicos obrigatório

-  Documento  oficial  de  identificação,  dentro  da  validade,  com  foto  (se  pessoa  física)  ou
declaração  de  registro  na  junta  comercial,  estatuto  ou  contrato  social  (se  pessoa  jurídica)  (cópia
autenticada ou cópia simples com apresentação do original) obrigatório

- CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou cópia simples com
apresentação do original) obrigatório

- BADE/BSADE (conforme o caso)obrigatório
- Instrumento de liberação ou quitação do ônus, com reconhecimento de firma, se for o caso
- TIE/TIEM (copia autenticada) obrigatório
- guia de recolhimento da união (GRU) com o devido comprovante de pagamento, exceto para

órgãos públicos (copia simples) obrigatório

Observações:

FAÇA SEU AGENDAMENTO ELETRÔNICO (48 HORAS APÓS O PAGAMENTO DA TAXA).
-  embarcações  com  arqueação  bruta  (AB)  maior  do  que  10 deverão  realizar  os  mesmos

procedimentos exigidos para as embarcações de MÉDIO PORTE;
-  embarcações com AB maior do que 20 ou menor ou igual a 50  deverão realizar os mesmos

procedimentos exigidos para as embarcações de MÉDIO PORTE e deverão, também, apresentar  o CTS
(Cartão de Tripulação de Segurança);  e
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- será exigido o CSN (Certificado de Segurança da Navegação) para as embarcações que:
a)  transportem graneis líquidos combustíveis, gases liquefeitos inflamáveis, substâncias

químicas perigosas ou mercadorias de risco similares, com AB maior do que 20;
b) efetuem serviço de transporte de passageiros e carga, com AB maior do que 20; e
c) sejam rebocadores ou empurradores, com AB maior do que 20.

IMPORTANTE:

-  embarcações  com  AB  maior  ou  igual  a  100,  além  de  inscritas  nas  Capitanias  dos  Portos,
Delegacias ou Agências, devem  ser registradas no Tribunal Marítimo; e

- a transferência da embarcação deverá ser protocolada até 60 dias após sua aquisição, sob pena
de multa.

10.3 OBRAS SOB, SOBRE E ÀS MARGENS DE ÁGUAS PÚBLICAS

10.3.1 DRAGAGEM, PESQUISA, REMOÇÃO OU EXPLORAÇÃO DE BENS SOÇOBRADOS

Toda dragagem, pesquisa, remoção ou exploração de bens soçobrados, pertencentes a terceiros
ou à União, e o turismo subaquático em sítios arqueológicos incorporados ao domínio da União, deverá
ter o PARECER da MARINHA DO BRASIL,  devendo o interessado apresentar projeto à Capitania dos
Portos. Maiores informações consultar a NORMAM-10/DPC.

10.4 OBRAS SOB, SOBRE E ÀS MARGENS DE ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

"todas as obras a serem realizadas sob, sobre e as às margens  do mar 
ou rio navegável deverão requerer PARECER da MARINHA DO BRASIL, não eximindo o interessado de 
apresentar os projetos nos demais órgãos federais, estaduais e municipais."

Observação: 
-  todas as obras a serem realizadas a menos de 33 metros do mar ou rio navegável deverão

requerer PARECER da MARINHA DO BRASIL, não eximindo o interessado de apresentar os projetos nos
demais órgãos federais, estaduais e municipais; e
-  os  pedidos  de cessão e  aforamento deverão ser  requeridos à  Superintendência do Patrimônio da
União, que solicitará parecer da Marinha do Brasil. Em Santa Catarina a Superintendência está situada à
Praça XV de Novembro, número 336, centro, Florianópolis/SC, telefone (48) 3224-5399.

10.4.1 SERVIÇO DE RECRUTAMENTO NAVAL

a) Certificado de Reservista – 2ª Via

Deverá apresentar cópias autenticadas em cartório dos seguintes documentos:
- CPF;
- RG;
- Comprovante de residência
- Duas fotos 3 X 4 (recentes);
- Tipagem sanguínea; e
- Boletim de Ocorrência sobre a perda do Certificado.
Observação: se o cidadão tiver mais de 45 anos, o Certificado 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.
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b) Certidão de Tempo de Serviço 

Deverá apresentar cópias autenticadas em cartório dos seguintes documentos:
- CPF;
- RG;
- Comprovante de residência; e
- Caderneta de Registro ou do Certificado de Reservista.

c) Certidão de Ex-Combatente

Deverá apresentar cópias autenticadas em cartório dos seguintes documentos:
- CPF;
- RG;
- Comprovante de residência;
- Diploma e citação de Mérito de Guerra com estrela;
- Certidão de Casamento; e

- Certidão de óbito do instituidor da pensão.
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Capitania dos Portos de Santa Catarina

Carta de Serviços ao Usuário

ANTES DE INICIAR A NAVEGAÇÃO

1 - Leia e conheça o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM), as Normas
e procedimentos da Capitania dos Portos para sua área de navegação (NPCP-SC, disponível no seguinte
sítio eletrônico: www.marinha.mil.br/cpsc) e o conteúdo da NORMAM 3 que estabelece os requisitos
mínimos  de  segurança  para  embarcações  e  que  podem  ser  acessadas  na  página
www.marinha.mil.br/dpc;

2 - Verifique o seu material de salvatagem e se há a bordo coletes salva-vidas em número suficiente para
todos que embarcarão;

3 - Inspecione o seu material contra incêndio, verificando o prazo de validade e o estado de conservação
dos extintores.

4 - Vistorie o casco quanto à sua estanqueidade, verifique o funcionamento das bombas de esgoto, das
luzes de navegação, do equipamento rádio (VHF e/ou HF) e a condição das baterias, além do nível de
óleo no cárter  do motor e do nível  do líquido de resfriamento.  Verifique também a integridade do
sistema de combustível, e se não há vazamentos no compartimento dos motores.

55 -  Faça o planejamento do seu trajeto. Verifique se a sua embarcação possui as cartas náuticas da
região onde pretende navegar. Conheça as características dos faróis e da sinalização náutica. Calcule,
com margem de segurança, o consumo de combustível, para garantir o seu regresso. (Regra do 1/3);

6 – Conhecer os Avisos aos Navegantes;

7  -  Verifique  a  previsão  do  tempo,  disponível  nos  sites  “www.marinha.mil.br/dhn”  e
“www.cptec.inpe.br”;

8  -  Entregue  o  Aviso  de  Saída  ao  Iate  Clube  ou  Marina.  Siga  à  risca  o  seu  planejamento,  para
possibilitar o seu resgate em caso de emergência. Se não estiver em clube ou marina, deixe alguém em
terra ciente para onde você vai e quando pretende retornar;

DURANTE A NAVEGAÇÃO

1 -  Esteja atento durante a condução de sua embarcação,  não permita o seu uso por pessoas  não
habilitadas (o proprietário responderá perante o Tribunal Marítimo e nas esferas civil e penal). Respeite
a lotação máxima;

2 - Não navegue a menos de 200 metros da praia, pois você colocará em risco os banhistas;
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3 - Não consumir bebidas alcoólicas durante a condução de sua embarcação;

4 - Conduza a sua embarcação com prudência e em velocidade compatível para reagir, com segurança,
às necessidades da navegação. Não faça manobras radicais e reduza a velocidade ao navegar em águas
restritas;

5 -  Procure conhecer  os  locais  de  menor  profundidade.  Alguns  naufrágios  foram evitados  com um
encalhe deliberado para salvar a embarcação;
6  -  Ao  fundear,  o  faça  com  baixa  velocidade  e  utilize  um  comprimento  de  amarra  adequado,
considerando  a  amplitude  da  maré  e  as  embarcações  próximas.  Ao suspender,  não  movimente  os
propulsores até todas as pessoas saírem da água e completarem o embarque;

AO REGRESSAR

1 - Informe a chegada ao seu clube ou marina, para que o seu Aviso de Saída seja desativado;

2 - Evite esgotar porões até o final da viagem para não poluir o mar, rios e lagoas com resíduos de óleo.
Retire o lixo e resíduos oleosos de bordo e o coloque em local apropriado em terra. Mantenha sempre a
sua embarcação limpa.
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Capitania dos Portos de Santa Catarina

Carta de Serviços ao Usuário

Guia para elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão – Gespública

Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Embarcações  Empregadas  na  Navegação  em  Mar  Aberto  –
NORMAM-01

Normas da Autoridade Marítima para Embarcações Empregadas na Navegação Interior – NORMAM-02

Normas  da  Autoridade  Marítima  para  Amadores,  Embarcações  de  Esporte  e/ou  Recreio  e  para
Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas – NORMAM-03

Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários – NORMAM-13

Normas da Autoridade Marítima para o Ensino Profissional Marítimo – NORMAM-30 
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Capitania dos Portos de Santa Catarina

Carta de Serviços ao Usuário

EMBARCAÇÕES

INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO, EMISSÃO, RENOVAÇÃO OU DE 2ª VIA DE TIE/TIEM, TRANSFERÊNCIA DE 
PROPRIEDADE E/OU JURISDIÇÃO DE EMBARCAÇÃO, ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, REGISTRO E 
CANCELAMENTO DE ÔNUS E AVERBAÇÕES (EMBARCAÇÃO INSCRITA)
EMISSÃO DO DOCUMENTO PROVISÓRIO DE PROPRIEDADE
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO
TERMO DE ENTREGA DE EMBARCAÇÃO APREENDIDA, QUE SE ENCONTRA NAS CP/DL/AG (POR DIA DE 
APREENSÃO)
TERMO DE ENTREGA DE EMBARCAÇÃO MIÚDA APREENDIDA, QUE SE ENCONTRA NAS CP/DL/AG (POR DIA DE 
APREENSÃO)
CONCESSÃO DE VISTO EM LISTA DE TRIPULANTES ESTRANGEIROS(POR TRIPULANTE)
EMISSÃO DA 2ª. VIA DE CARTEIRA DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO
EMISSÃO DA 2ª. VIA DE CERTIFICADOS E LICENÇAS
REGISTRO E CANCELAMENTO DE ÔNUS E AVERBAÇÕES
EMISSÃO DE CERTIDÃO SOBRE EMBARCAÇÃO
EMISSÃO DO DOCUMENTO PROVISÓRIO DE PROPRIEDADE
AQUAVIÁRIOS
EMISSÃO 2ª.VIA / REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO(HABILITAÇÃO/COMPETÊNCIA) MOD.DPC-1034 
EMISSÃO 2ª.VIA / REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO(HABILIT/COMPETÊNCIA)MED.DPCC-1031/1032/1033
EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIFICADOS E LICENÇAS
EMISSÃO DE 2ª VIA DOS CERTIFICADOS MOD.DPC-1037B, 1037C E
2ª VIA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DO PORTWORKER DEVELOPMENT PROGRAMME (PDP)
EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR), NO CASO DE EXTRAVIO, DANO, ROUBO OU 
FURTO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ISENÇÃO
CURRÍCULO DOS CURSOS DO EPM
INSCRIÇÃO EM CURSOS DO EPM
AMADORES
CADASTRAMENTO DE MARINAS, CLUBES, ENTIDADES DESPORTIVAS NÁUTICAS E ESTABELECIMENTOS DE 
TREINAMENTO NÁUTICO E/OU PESSOAS FÍSICAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NAS CP/DL/AG PARA EMISSÃO 
DE ATESTADO DE TREINAMENTO PARA ARRAIS AMADOR E ATESTADO DE TREINAMENTO PARA MOTONAUTA
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE AMADOR (CHA) - INSCRIÇÃO PARA EXAME DE HABILITAÇÃO DE AMADOR, 
RENOVAÇÃO, EMISSÃO DE 2ª VIA, CORRESPONDÊNCIA OU EQUIVALÊNCIA (TODAS AS CATEGORIAS)
EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ISENÇÃO
OBRA S E MULTAS
ANÁLISE DO PROCESSO E EMISSÃO DE PARECER (OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISA, LAVRA DE MINERAIS E 
AQUICULTURA)
REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NO LOCAL DA OBRA EM AJB (OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISA, LAVRA DE MINERAIS E 
AQUICULTURA)
VISTORIAS DE EMBARCAÇÕES E OBRAS
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