MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO
Inscrição, Renovação / 2ª via
Inscrições para Arrais-Amador e/ou Motonauta: O interessado deverá procurar
uma Entidade Náutica Cadastrada na Marinha para realizar as aulas práticas.
Documentos Necessários:
- Cópia RG ou Cópia da CNH;
- Atestado Médico que comprove bom estado psicofísico, incluindo limitações, caso existam ou
cópia da CNH;
- Cópia do Comprovante de residência com CEP* no prazo máximo de 90 dias;
- Atestado de Treinamento Náutico para ARA e ou MTA emitido pela Entidade Náutica;
- Recolher a GRU de Inscrição de CHA, fornecida pela Marinha do Brasil, no Site da Diretoria de
Portos e Costas “DPC”e esperar prazo de 24h para pagamento da GRU. Trazer a GRU mais o
comprovante de pagamento; e
- Realizar o agendamento no site desta Delegacia.

Inscrição para Categoria de Mestre-Amador:
Documentos necessários:
- Cópia RG ou Cópia da CNH;
- Atestado Médico que comprove bom estado psicofísico, incluindo limitações, caso existam ou
cópia da CNH;
- Cópia Comprovante de residência com CEP* no prazo máximo de 90 dias;
- Carteira de Habilitação de Mestre-Amador;
- Recolher a GRU de Emissão de CHA, fornecida pela Marinha do Brasil, no Site da Diretoria de
Portos e Costas “DPC”e esperar prazo de 24h para pagamento da GRU. Trazer a GRU mais o
comprovante de pagamento; e
- Realizar o agendamento no site desta Delegacia.

Renovação da Carteira de Habilitação de Amadores
Documentos necessários:
- Cópia RG ou Cópia da CNH;
- Atestado Médico que comprove bom estado psicofísico, incluindo limitações, caso existam ou
cópia da CNH;
- Cópia Comprovante de residência com CEP* no prazo máximo de 90 dias;
- Carteira de Habilitação Amadora;
- Recolher a GRU de Renovação de CHA, fornecida pela Marinha do Brasil, no Site da Diretoria de
Portos e Costas “DPC”e esperar prazo de 24h para pagamento da GRU. Trazer a GRU mais o
comprovante de pagamento;
- Carteira original vencida. (o prazo máximo permitido para renovação é de 05 anos) **.
- Em caso de agregação de MTA, trazer o Atestado de Treinamento de Motonauta;
- Realizar o agendamento no site desta Delegacia; e
** após esse prazo, o amador deverá realizar exame.

2ª Via de Habilitação de Amadores
Documentos necessários:
- Cópia RG ou Cópia da CNH;
- Atestado Médico que comprove bom estado psicofísico, incluindo limitações, caso existam ou
cópia da CNH;
- Cópia Comprovante de residência com CEP* no prazo máximo de 90 dias;
- Registro de ocorrência ou boletim de ocorrência especificando a perda, roubo ou extravio;
- Recolher a GRU de 2ª via de CHA, fornecida pela Marinha do Brasil, no Site da Diretoria de
Portos e Costas “DPC”e esperar prazo de 24h para pagamento da GRU. Trazer a GRU mais o
comprovante de pagamento;
- Em caso de agregação de MTA, trazer o Atestado de Treinamento de Motonauta; e
- Realizar o agendamento no site desta Delegacia.

Obs: Neste Site tem a Relação das Escolas Náuticas Cadastradas.

