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MARINHA DO BRASIL 

 

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

13/010.01 

 

 
Rio de Janeiro, RJ, 21 de novembro de 2019. 

 

 

CIRCULAR Nº 6/2019 

 

 

Assunto:  Divulgação de característica e substituição das Cadernetas de Inscrição e Registro 

(CIR) e Etiquetas de Dados Pessoais 

 

Referência: NORMAM-13/DPC. 

 

Anexo: Características, composição e itens de segurança novas CIR e etiquetas de dados pessoais 
 

 

1 – PROPÓSITO 
Divulgar as características das novas Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR) e etiquetas de 

dados pessoais, bem como orientar às Capitanias (CP), Delegacias (DL), Agências (AG) e os 

Centros de Instrução (CI), quanto a sua distribuição e utilização. 

 

2 – INSTRUÇÕES 

2.1 - Distribuição: 
a) O novo modelo da CIR será distribuído, exclusivamente, aos Aquaviários do 1º Grupo 

- Marítimos, a partir da necessidade de substituir a CIR anterior, devido ao término de espaço 

das folhas de embarque ou por extravio, permanecendo válidos os dois modelos da CIR; 

b) De acordo com o previsto no item 0107, da NORMAM-13/DPC, a Caderneta de 

Inscrição e Registro (Modelo DPC-2301) na cor azul é destinada ao Aquaviário de nível 7 ou 

superior e a de cor verde é destinada ao Aquaviário de nível 6 ou inferior, acompanhadas da 

respectiva etiqueta de dados pessoais; e 

c) O antigo modelo da CIR, nas cores azul e verde, permanecerá válido e continuará sendo 

distribuído aos Aquaviários dos demais grupos, acompanhado da etiqueta de dados pessoais, 

até o término do estoque, do antigo modelo da CIR. 

2.2 - Divulgação de características: 
As características, composição e itens de segurança das novas CIR e Etiquetas de Dados 

Pessoais estão descritas no anexo para ampla divulgação. 
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3 – VIGÊNCIA 

Esta Circular entrará em vigor na presente data. 

 

 

 

ROBERTO GONDIM CARNEIRO DA CUNHA 

Vice-Almirante 

Diretor 

ASSINADO DIGITALMENTE 

Distribuição: 

Listas: 003, 0031, 0032, CIABA, CIAGA, DGN, DPC-10, DPC-11, DPC-13, DPC-15 e Arquivo. 


