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CAPÍTULO 1 

 

DOCUMENTOS A SEREM EMITIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DA 

SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STA) E DO ENSINO PROFISSIONAL 

MARÍTIMO (EPM) 

 

 

1.1 - HISTÓRICO 
  

Decorridos cinco anos da aprovação da NORTEC-40, apesar das alterações 
introduzidas durante esse período, constatou-se a necessidade de atualizá-la.  
Em decorrência, foi criado um Grupo de Trabalho (GT), no âmbito da DPC, 
composto por diversos oficiais e praças, representantes das Superintendências 
de EPM (DPC-10), STA (DPC-20) e Gestão e Processos (DPC-40), muitos deles, 
ex-titulares ou ex-ajudantes de OM do SSTA.  
Esse GT realizou ampla pesquisa sobre os assuntos tratados, incluindo-se 
consultas pormenorizadas a várias Capitanias, Delegacias e Agências 
(CP/DL/AG). Ao final, após as devidas análises e consolidações, remeteu-se uma 
minuta para alguns Capitães dos Portos e Delegados e para os Comandantes 
dos dois Centros de Instrução (CI) para que pudessem avaliar e emitir suas 
impressões e sugestões para as melhorias oportunas.  
Ponderadas essas proposições, recebidas pelos setores competentes desta DE, 
que as analisaram e estabeleceram seus juízos de valor, o GT então compilou 
todos os dados, o que levou à emissão da 1ª Revisão da NORTEC-40, que 
certamente está mais abrangente e aderente à realidade do que as versões 
anteriores. 
Acerca dos prazos máximos para a emissão dos documentos, ressalta-se que 
foram compilados com base em dados estatísticos de todas as CP/DL/AG e CI, 
obtidos entre os anos de 2012 a 2015, pela DPC, com o apoio do Sistema de 
Atendimento ao Público (SISAP), considerando-se ainda as experiências dos 
componentes do GT e as sugestões oriundas das OM consultadas. 

 

1.2 - PROPÓSITO 
 

Consolidar, em uma única norma, a relação da documentação necessária à 
emissão de documentos e à prestação de serviços nas áreas da STA e do EPM, 
a fim de que os CI e as CP/DL/AG adotem procedimentos semelhantes e menos 
burocráticos.   
Neste sentido, é pertinente acrescentar que esta Norma Técnica será a referência 
única, que servirá como base para um dos sistemas corporativos da DPC. Desta 

forma, sendo o SISAP de uso obrigatório, para o atendimento ao público nas 
áreas de STA e EPM, e dotado de inúmeras funcionalidades e facilidades, 
visualiza-se que o emprego desse sistema “on line”, proverá maior agilidade e 
contribuirá para a melhoria da qualidade da gestão das OM nas tarefas atinentes 
ao atendimento ao público em geral.  

 

1.3 - ORIENTAÇÕES IMPORTANTES  
 

1.3.1 - DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA 
 
A fim de evitar que os processos venham a apresentar pendências ou caiam em 
“exigência”, prolongando o tempo de tramitação na OM, recomenda-se não
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aceitar e não dar entrada em solicitações de serviços, sem que toda a 
documentação e pré-requisitos estejam, rigorosamente, de acordo com a 
NORTEC-40.     

 

1.3.2 - PRAZO DE PRONTIFICAÇÃO E PRAZO MÁXIMO PARA EMISSÃO 
 

a) É recomendável que, sempre que possível, os documentos ou serviços 
solicitados pelos usuários sejam emitidos ou prontificados no menor tempo 
possível, antes mesmo do prazo máximo estabelecido nesta Norma. 
 
b) A contagem do prazo de prontificação (em dias úteis) será iniciada a partir do 
1º dia útil subsequente à data da solicitação do serviço/documento; 
 
c) A contagem do prazo de prontificação será interrompida sempre que o 
processo apresentar algum tipo de exigência. Quando a exigência for sanada, a 
continuação da contagem será a partir do 1º dia útil subsequente, não levando 
em consideração o tempo destinado à correção da exigência; 
 
d) Alguns tipos de serviço necessitam tramitar por várias OM (CP/DL/AG, TM, 
CIAGA, CIABA, DPC, etc...). Nesses casos, a DPC estabeleceu, como dado de 
planejamento, tempos distintos para cada OM, em vista da complexidade do 
serviço a ser executado em cada uma delas. As CP/DL/AG e a própria DPC 
deverão envidar esforços para não ultrapassar o tempo de tramitação 
estabelecido, pois demoras sucessivas poderão acarretar substanciais atrasos 
na conclusão do processo e na entrega ao usuário; e 
 
e) O prazo máximo de emissão (para cada tipo de serviço) não deverá ser 
divulgado ao usuário, por ser uma meta interna a ser alcançada por cada OM. 

 

1.3.3 - REGISTRO DE SERVIÇO NÃO PREVISTO NO SISAP OU NA NORTEC-40 

 
Não poderá ser registrado no Sistema de Atendimento ao Público (SISAP) 
nenhum tipo de serviço que não conste da NORTEC-40 (versão disponível na 
página da DPC na intranet) ou do próprio SISAP, mascarando-o como um dos 
serviços já existentes, mas com pequena demanda. Tal registro, além de ser 
inadequado, acarreta distorções nos diversos tipos de relatórios estatísticos 
fornecidos pelo referido Sistema. Recomenda-se que esses tipos de serviços, 
caso existam na jurisdição da OM, sejam registrados em livro de protocolo, até 
que a DPC julgue necessário incluí-los no SISAP. 
 

1.3.4 - SERVIÇOS REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE NA DPC 
 

Alguns tipos de serviços são realizados diretamente pela DPC, sem a 
interveniência das CP/DL/AG, dependendo da atividade.  
Os interessados em realizar os serviços do STA, abaixo especificado, devem ser 
orientados a encaminhar seus pleitos diretamente à DPC: 
 
a) Homologação de embalagens para o transporte de produtos perigosos; 
b) Homologação de equipamentos de salvatagem; 
c) Homologação de luzes de navegação; 
d) Homologação de escada de prático; 
e) Homologação de material resistente a fogo;
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f) Emissão de Registro Contínuo de Dados de embarcação; 
g) Credenciamento de laboratórios para o transporte de finos de minérios 
(minério de ferro e bauxita); 
h) Credenciamento de laboratórios para testes de material resistente a fogo; 
i) Credenciamento de empresas para revisão de tanques portáteis para o 
transporte de produtos perigosos; 
j) Certificação de embarcadores de finos de minérios; 
k) Certificação de Helideques; 
l) Credenciamento de Escolas de Mergulho Profissional; 
m) Inspeção a Pedido em empresas/escolas de mergulho profissional; 
n) Vistoria de Pré-operação em sistemas de mergulho; 
o) Autorização de processo de Inscrição Temporária no transporte de 
passageiros na navegação em mar aberto em AJB; 
p) Autorização de processo de Inscrição Temporária de embarcação na 
prestação de serviços de turismo náutico em AJB; 
q) Autorização de processo de Inscrição Temporária de embarcação para obra 
de infraestrutura portuária, dragagem e/ou extração de areia; 
r) Autorização de processo de Inscrição Temporária de embarcação para 
pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados, 
submersos, encalhados e perdidos; 
s) Autorização de processo de Inscrição Temporária de embarcação para 
levantamento hidrográfico; 
t) Autorização de processo de Inscrição Temporária de embarcação para obras 
de engenharia submarina; e 
u) Autorização de processo de Inscrição Temporária de embarcação para 
aquisição de dados relacionados a atividade do petróleo e do gás natural 
(levantamento sísmico). 

 

1.3.5 - LANÇAMENTO NO SISAP DE EMAIL E NÚMERO DO CELULAR DO 

USUÁRIO 
 

Por ocasião do registro inicial de atendimento no SISAP, deve-se solicitar, 
dentre outros dados, o e-mail do usuário (ou seu procurador, quando for o 
caso) e o número do celular (caso disponha, para possibilitar o recebimento de 
Serviço de Mensagens Curtas “Short Message Service (“SMS”), para que ele 
possa receber as informações sobre o andamento do seu processo, cada vez 
que mudar de “status”. Deve-se, também, informar ao usuário (ou seu 
procurador, quando for o caso) que ele poderá visualizar esse “status”, no site 
da OM (CI/CP/DL/AG), através do nº do protocolo de atendimento ou de seu 
CPF.  

 

1.3.6 - SISAP - ORIENTAÇOES EM CASO DE INOPERÂNCIA DO SISTEMA 

 
No caso de ocorrer algum problema de inoperância no Sistema de 
Atendimento ao Público (SISAP), as OM devem adotar as seguintes 
providências: 
a) Comunicar aos usuários presentes, no momento da indisponibilidade, com a 
seguinte informação “Sistema de Atendimento ao Público, encontra-se fora do 
ar”; e 
b) O Administrador Local da OM deverá efetuar contato com o Administrador 
do SISAP na DPC, para obter informações sobre a dimensão do problema e 
buscar as orientações necessárias. 
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1.3.7- DOCUMENTAÇÃO FALSIFICADA  
 

Com vistas a coibir falsificações, as cópias dos documentos necessários à 
instrução dos processos deverão ser autenticadas, em Cartório ou na própria 
CP/DL/AG ou no CI onde o processo der entrada. No caso de autenticação ser 
efetuada na CP/DL/AG ou no CI, requer-se que sejam apresentados os 
documentos originais juntamente com as cópias correspondentes (legíveis e 
nítidas), de maneira a permitir a autenticação no momento do recebimento. A 
pessoa devidamente autorizada da CP/DL/AG ou CI deverá apor, nas cópias a 
serem autenticadas, o carimbo da OM, o nome legível do responsável pela 
autenticação e sua assinatura.  

 

1.3.8 - ENVIO DE DOCUMENTOS PELO CORREIO 
 
Com o intuito de agilizar o serviço de atendimento ao público, as CP, DL e AG 
ou CI, poderão encaminhar pelo correio (com “Aviso de Recebimento - AR”) os 
documentos prontificados, desde que os pré-requisitos estejam de acordo com o 
prescrito nesta norma. 
Toda documentação encaminhada as CP, DL e AG ou CI pelo correio deverá 
ser autenticada em Cartório. 
O usuário que encaminhar a documentação pelo correio deverá informar o seu 
endereço completo (com CEP), telefone e e-mail para contato. 

 

1.3.9 - IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

 
Em cumprimento à legislação vigente, o Grupo de Atendimento ao Público 
(GAP) poderá aceitar um dos seguintes documentos, de acordo com a Lei nº 
12.037 (1ºOUT2009): 
- Carteira de Identidade; 
- Carteira de Trabalho; 
- Carteira Profissional; 
- Passaporte; ou 
- Carteira de Identificação Funcional. 
 
Observação: Caso o documento oficial de identificação do usuário já constar o 
nº do CPF, não será necessária a apresentação deste, de forma separada. 

 

1.3.10 - IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

 
Em cumprimento à legislação vigente, o Grupo de Atendimento ao Público 
(GAP) poderá aceitar um dos seguintes documentos: 
- Declaração do Registro na Junta Comercial: no caso de Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada (EIRELI); 
- Estatuto: no caso de Sociedade Anônima e Sociedade por Ações; ou 
- Contrato Social: no caso de Sociedade em nome Coletivo, Sociedade Limitada, 
Sociedade em Comandita Simples e Sociedade em Comandita por Ações.      

 

1.3.11 - COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA  
 

a) De acordo com a Lei nº 6.629, de 16 de abril de 1979, para comprovar seu 
domicílio, o interessado poderá apresentar um dos seguintes documentos, 
contendo seu nome, endereço com CEP e emitido há menos de noventa (90) 
dias: 
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contendo seu nome, endereço com CEP e emitido há menos de noventa (90) 
dias: 
I) Contrato de locação, em que o interessado figure como locatário; ou 
II) Conta de luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular). 
 
b) Quando o interessado for menor de vinte e um (21) anos bastará à 
comprovação de residência do pai ou responsável legal. 
 
c) Caso o interessado não tenha como comprovar o seu endereço, poderá 
apresentar uma Declaração de Residência, firmada pelo próprio ou por 
procurador bastante, de acordo com a Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.  
Esta declaração presume-se verdadeira sob as penas da Lei. 
 
 

1.4 - APRESENTAÇÃO DE FLUXOGRAMAS - SUGESTÃO 
 

Esta norma apresenta nos Anexos, como sugestão, alguns fluxogramas cujo 
propósito é facilitar a visualização do desenvolvimento de processos que são 
executados pelas CP/DL/AG ou CI, e permitir a identificação de possíveis pontos 
de entrave para a busca de soluções a serem empregadas. Esses fluxogramas 
poderão ser adaptados conforme as peculiaridades de cada OM. 
 
Os fluxogramas que descrevem os processos constam dos seguintes anexos: 

 

STA: 
A - Processo para Emissão de CTS 
B - Processo para Emissão de Licença de Construção/Alteração/Reclassificação 
C - Processo para Emissão de DPP e PRPM (embarcações com AB maior que 
100) 
D - Processo de Amadores 
E - Processo para Emissão de AIT e Declaração de Conformidade para Operar 
em AJB 

 

EPM: 
F - Processo de Cursos do EPM para Aquaviários 
G - Processo de Cursos do EPM para Portuários 
H - Processo de Solicitação de Histórico Escolar 
I - Processo de Expedição de Certidão de Serviço de Guerra 
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CAPÍTULO 2 

 

DOCUMENTOS A SEREM EMITIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DA 

SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO (STA) 

 

 

2.1 - CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA (CTS) 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Uma proposta de CTS feita pelo interessado, de acordo com o modelo de 
Laudo Pericial (conforme o Anexo 1-B das NORMAM-01/DPC e NORMAM-
02/DPC) na qual deverá ser demonstrada por meio de documentação que 
comprove a adequação da composição da tripulação mínima sugerida; 
c) Documento que contenha informações relacionadas nas Diretrizes Específicas 
para Elaboração do CTS (conforme o Anexo 1-C das NORMAM 01/DPC e 
NORMAM-02/DPC), relativas ao serviço de quarto em viagem (embarcações com 
AB maior que 10); e  
d) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 7 dias úteis. 
 
Observações: 
1) O CTS é obtido após a realização de perícia na embarcação pela CP/DL/AG; 
2) Caso ocorra uma pendência impeditiva (antes da saída - A/S) nessa perícia, o 
prosseguimento do processo dependerá da prontificação da embarcação para 
sanar a pendência; e a contagem do tempo no SISAP deverá ser interrompida até 
que a exigência seja sanada; e 
3) O documento constante da alínea c permitirá ao inspetor/vistoriador obter 
elementos para análise dos critérios para o serviço na embarcação, os quais irão 
contribuir para se determinar o quantitativo mínimo de tripulantes. 

 

2.2 - CERTIFICADO DE ARQUEAÇÃO E/OU NOTAS PARA ARQUEAÇÃO 

 
Observação:  
Caso ocorra extravio, mudança de nome da embarcação, porto de inscrição ou 
alguma outra característica, deverá ser adotado o mesmo procedimento previsto 
para nova arqueação, conforme descrito nos itens abaixo. 

 

2.2.1 - Embarcação empregada na navegação em mar aberto. 
 

a) Embarcação com comprimento de regra (L) inferior a 24 metros.  

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado (em duas vias); 
II) Planos e documentos técnicos da embarcação previamente analisados por 
ocasião da emissão da Licença de Construção (LC) ou Licença de Construção 
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para Embarcações Construídas (LCEC) ou Licença de Alteração (LA) ou 
Licença de Reclassificação (LR), conforme o caso (cópia simples); 
III) Notas para Arqueação elaboradas pelo Responsável Técnico pelo cálculo 
com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 
IV) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

b) Embarcação não Solas com comprimento de regra (L) maior ou igual a 

24 metros. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II) 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 (cópia simples); 
III) Notas para Arqueação elaboradas pelo Responsável Técnico pelo cálculo 
com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 
IV) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

2.2.2 - Embarcação empregada na navegação interior. 

 

a) Embarcação com comprimento de regra (L) inferior a 24 metros. 

 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento do interessado; 
II) 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 (cópia simples); 
III) Notas para Arqueação elaboradas pelo Responsável Técnico pelo cálculo 
acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 
IV) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

b) Embarcação com comprimento de regra (L) maior ou igual a 24 metros. 

 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento do interessado; 
II) Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão 
da Licença de Construção (LC) ou Licença de Construção para Embarcações 
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Construídas (LCEC) ou Licença de Alteração (LA) ou Licença de Reclassificação 
(LR), conforme o caso (cópia simples); 
III) Notas para Arqueação elaboradas pelo Responsável Técnico pelo cálculo 
acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 
IV) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

2.2.3 - Embarcação da Hidrovia Paraguai-Paraná. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado;  
b) 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 (cópia simples); 
c) Notas para Arqueação elaboradas pelo Responsável Técnico pelo cálculo 
acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 
d) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

2.2.4 - Embarcação de esporte e recreio com comprimento total maior ou igual a 

24 metros - (grande porte ou iate). 

 

a) Embarcação empregada na navegação em mar aberto. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II) Planos e documentos técnicos da embarcação previamente analisados por 
ocasião da 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 (cópia simples); 
III) Notas para Arqueação elaboradas pelo Responsável Técnico pelo cálculo 
com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 
IV) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 
Observação: 
As embarcações de esporte e recreio com comprimento total menor que 24 
metros são dispensadas de serem arqueadas. 
 

b) Embarcação empregada na navegação interior. 

 
Documentação necessária: 
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I) Requerimento do interessado; 
II) 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 (cópia simples); 
III) Notas para Arqueação elaboradas pelo Responsável Técnico pelo cálculo 
acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 
IV) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

2.3 - CERTIFICADO DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO (CSN) 

 

2.3.1 - Vistoria Inicial para emissão do CSN. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado;  
b) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, referente ao serviço de Vistoria em seco para obtenção do CSN, 
exceto para órgãos públicos (cópia simples); e 
c)  Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, referente ao serviço de Vistoria flutuando para obtenção do CSN, 
exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 
Observação: 
Após as vistorias em seco e flutuando (realizadas por Vistoriador Naval do 
Grupo de Vistoria e Inspeção - GVI), será emitido o competente CSN. 

 

2.3.2 - Vistorias Anual e Intermediária do CSN. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) CSN (cópia simples); e 
c) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 
Observação: 
Nas vistorias anual e intermediária não é necessária a docagem da 
embarcação, razão pela qual a vistoria será flutuando. 

 

2.3.3 - Vistorias para renovação do CSN. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado;  
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b) CSN (cópia simples); 
c) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, referente ao serviço de Vistoria em seco para renovação do CSN, 
exceto para órgãos públicos (cópia simples); e 
d) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, referente ao serviço de Vistoria flutuando para renovação do CSN, 
exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

2.3.4 - Certificado de Segurança da Navegação (CSN) - 2ª via. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado informando o motivo da solicitação da 2ª via 
(perda, roubo, furto, extravio ou mau estado de conservação) ou ofício de 
solicitação de 2ª via, quando se tratar de órgãos públicos;  
b) Declaração assinada relatando o motivo (se perda, roubo, furto, extravio ou 
mau estado de conservação), conforme o Anexo 2-Q da NORMAM-01/DPC ou 
Boletim de Ocorrência (BO); e  
c) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 
Observações: 
1) Caso a solicitação decorra de mau estado de conservação do certificado, o 
documento original deverá ser apresentado; e 
2) Essa 2ª via deverá ter a mesma validade do Certificado anterior. 

 

2.4 - CERTIFICADO NACIONAL DE BORDA-LIVRE 

 

2.4.1 -  Certificado e Vistoria Inicial - emissão. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Memorial Descritivo; 
c) Plano de Linhas; 
d) Plano de Arranjo Geral; 
e) Seção Mestra; 
f) Perfil Estrutural; 
g) Curvas Hidrostáticas; 
h) Folheto de Trim e Estabilidade ou Manual de Carregamento (Definitivo); 
i) Notas para a marcação da borda-livre nacional em 3 (três) vias; 
j) Relatório das condições para atribuição da borda-livre nacional, em 3 (três) 
vias; 
k) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos cálculos para 
preenchimento das notas para a marcação da borda-livre nacional;  
l) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à realização das 
vistorias para o preenchimento do relatório das condições para atribuição da 
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borda-livre nacional (dispensável quando for efetuada por Vistoriador Naval do 
Grupo de Vistoria e Inspeção - GVI); e 
m) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 
Observação: 
Caso seja apresentada cópia da LC ou LCEC emitida pela própria CP/DL, o 

interessado está dispensado de apresentar os documentos constantes das 

alíneas b a h acima. 

 

2.4.2 - Vistoria Anual e para Renovação. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Certificado de Borda-Livre (cópia simples); e 
c) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

2.4.3 - Certificado Nacional de Borda-Livre - 2ª via. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado informando o motivo da solicitação da 2ª via 
(perda, furto, roubo, extravio ou mau estado de conservação) ou ofício de 
solicitação de 2ª via, quando se tratar de órgãos públicos; 
b) Declaração assinada relatando o motivo (se perda, roubo, furto, extravio ou 
mau estado de conservação), conforme o Anexo 2-Q das NORMAM-01/DPC e 
NORMAM-02/DPC ou Boletim de Ocorrência (BO); e 
c) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 

  
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 
Observações: 
1) Caso a solicitação decorra de mau estado de conservação do certificado o 
documento original deverá ser apresentado; e 
2) Essa 2ª via deverá ter a mesma validade do Certificado anterior. 

 

2.5 - EMISSÃO DE LICENÇAS (LC, LCEC, LA, LR e LPET) 

 

2.5.1 - Licença Provisória para iniciar construção ou alteração. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
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b) Protocolo da solicitação para emissão da Licença de Construção (LC) ou 
Licença de Construção para Embarcações já Construídas (LCEC) ou Licença de 
Alteração (LA) (cópia simples); 
c) Declaração do interessado que se compromete a efetuar qualquer 
modificação porventura considerada necessária durante a avaliação do projeto, 
mesmo quando tal alteração acarrete em desmonte de parcelas já construídas 
ou alteradas da embarcação, sem qualquer despesa ou ônus para a União; e 
d) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
 

2.5.2 - Licença de Construção (LC) ou Licença de Construção para Embarcações 

já Construídas (LCEC). 

 

a) Embarcações Certificadas com AB maior que 50, flutuantes com AB 

maior que 50 que operem com mais de 12 pessoas a bordo e demais 

flutuantes com AB maior que 100. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao 
projeto/construção da embarcação (caso se trate de embarcação nova) ou 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao levantamento 
técnico (caso se trate de embarcação construída sem acompanhamento de 
responsável técnico) (duas cópias simples); 
III) Memorial Descritivo (conforme o Anexo 3-G da NORMAM-01/DPC ou 
NORMAM-02/DPC) (duas cópias simples); 
IV) Plano de Arranjo Geral (duas cópias simples); 
V) Plano de Linhas (duas cópias simples); 
VI) Curvas hidrostáticas e cruzadas e/ou tabelas (ou listagem de computador) 
(duas cópias simples); 
VII) Plano de Segurança (dispensável para as embarcações não tripuladas e 
que não possuam equipamentos ou dispositivos de segurança e/ou combate a 
incêndio) (duas cópias simples); 
VIII) Plano de Arranjo de Luzes de Navegação (duas cópias simples); 
IX) Plano de Capacidade (duas cópias simples); 
X) Plano de Seção Mestra e perfil estrutural (duas cópias simples); 
XI) Relatório de Prova de Inclinação ou Relatório da Medição de Porte Bruto 
(para as embarcações que atendem aos requisitos estabelecidos no item 0316 
das NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC) (duas cópias simples); 
XII) Folheto de Trim e Estabilidade Definitivo (duas cópias simples); 
XIII) Folheto de Trim e Estabilidade em Avaria (quando necessário) (duas cópias 
simples); 
XIV) Proposta de Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) (duas cópias 
simples); e 
XV) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
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b) Embarcação de passageiros com AB maior que 20 e menor ou igual a 50. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao 
projeto/construção da embarcação (caso se trate de embarcação nova) ou 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao levantamento 
técnico (caso se trate de embarcação construída sem acompanhamento de 
responsável técnico) (duas cópias simples); 
III) Memorial Descritivo (conforme o Anexo 3-G das NORMAM-01/DPC ou 
NORMAM-02/DPC (duas cópias simples); 
IV) Plano de Arranjo Geral (duas cópias simples); 
V) Plano de Linhas (duas cópias simples); 
VI) Curvas hidrostáticas e cruzadas e/ou tabelas (ou listagem de computador) 
(duas cópias simples); 
VII) Plano de Segurança (duas cópias simples); 
VIII) Plano de Arranjo de Luzes da Navegação (duas cópias simples); 
IX) Plano de Capacidade (duas cópias simples); 
X) Relatório da Prova de Inclinação ou Relatório da Medição de Porte Bruto 
(para as embarcações que atendem aos requisitos estabelecidos no item 0316 
das NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC) (duas cópias simples); 
XI) Folheto de Trim e Estabilidade Definitivo (duas cópias simples);   
XII) Proposta de Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) (duas cópias 
simples); e 
XIII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

2.5.3 - Licença de Alteração (LA). 

 

a) Embarcações certificadas com AB maior do que 50, flutuantes com AB 

maior que 50 que operem com mais de doze (12) pessoas e demais 

flutuantes com AB maior que 100. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II)  Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto e à 
execução da alteração pretendida;  
III)  Relatório contendo informações da natureza do serviço e indicação clara de 
todas as alterações efetuadas (duas cópias simples); 
IV) Planos e documentos endossados por ocasião da concessão da Licença de 
Construção ou da LCEC (cópia simples);  
V) Novos planos e/ou documentos constantes do processo de Licença de 
Construção, que tenham sofrido modificações devido às alterações (três cópias 
simples); e 
VI) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
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b) Embarcações de passageiros com AB maior do que 20 e menor ou 

igual a 50. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto e à 
execução da alteração pretendida; 
III) Relatório contendo informações da natureza do serviço e indicação clara de 
todas as alterações efetuadas (duas cópias simples); 
IV) Planos e documentos endossados por ocasião da concessão da Licença de 
Construção ou da LCEC (cópia simples); 
V) Novos planos e/ou documentos constantes do processo de Licença de 

Construção ou LCEC, que tenham sofrido modificações devido às alterações 
(três cópias simples); e 
VI) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
 
Observação: 
No caso das embarcações classificadas, as solicitações de licenças deverão ser 
feitas diretamente às Sociedades Classificadoras. 
 

2.5.4 - Licença de Reclassificação (LR). 

 

a) Embarcações certificadas com AB maior do que 50, flutuantes com AB 

maior que 50 que operem com mais de doze (12) pessoas e demais 

flutuantes com AB maior que 100. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II) ART referente ao projeto e à execução da alteração pretendida; 
III) Relatório contendo informações da natureza do serviço em que a 
embarcação será empregada, e indicação clara de todas as alterações (duas 
cópias simples); 
IV) Planos e documentos endossados por ocasião da concessão da Licença 
de Construção ou Licença de Construção de Embarcação já Construída ou 
Licença de Alteração (cópia simples); 
V) Novos planos e documentos que necessitam ser modificados em função da 
reclassificação da embarcação (Três cópias simples); e 
VI) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 

 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 
b) Embarcações de passageiros com AB maior do que 20 e menor ou 

igual a 50. 

 
Documentação necessária: 
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I) Requerimento do interessado; 
II) ART referente ao projeto e à execução da alteração pretendida; 
III) Relatório contendo informações da natureza do novo serviço em que a 
embarcação será empregada (se for o caso) e indicação clara de todas as 
alterações efetuadas (duas cópias simples); 
IV) Planos e documentos endossados por ocasião da concessão da Licença 
de Construção ou Licença de Construção de Embarcação já Construída (cópia 
simples); 
V) Novos planos e/ou documentos constantes de um processo de Licença de 
Construção, que tenham sofrido modificações devido às alterações (três cópias 
simples); e 
VI) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
 
Observações: 
1) Se a reclassificação incorrer na alteração dos planos e/ou documentos 
endossados, quando da concessão da Licença de Construção (LC), Licença de 
Alteração (LA) ou Licença de Construção para Embarcação já Construída 
(LCEC), e caso haja necessidade de se elaborar novos planos ainda não 
apresentados, deverá ser seguido o mesmo procedimento descrito nesta 
Norma para a concessão da Licença de Alteração (LA); e 
2) No caso das embarcações classificadas, as solicitações de licenças deverão 
ser feitas diretamente às Sociedades Classificadoras. 

 

c) Embarcações com AB maior que 20 e menor ou igual a 50, exceto as de 

passageiros. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II) Novo Memorial Descritivo com as alterações necessárias decorrentes da 
nova classificação pretendida (conforme o Anexo 3-G das NORMAM-01/DPC 
ou NORMAM-02/DPC); 
III)  Declaração do responsável técnico caracterizando as condições de 
carregamento nas quais a embarcação poderá operar (conforme o Anexo 3-H 
das NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC); e 
IV) ART referente aos serviços executados. 

  
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
 
Observação: 
Não será emitida uma Licença de Reclassificação, a documentação 
apresentada será arquivada na CP, DL ou AG não necessitando ser analisada 
ou endossada. Entretanto, a CP, DL ou AG deverá deferir ou indeferir o 
requerimento apresentado e arquivar uma cópia do mesmo juntamente com a 
documentação apresentada. 

 

2.5.5 - Licença Provisória para Entrar em Tráfego (LPET) - Navegação em mar 

aberto. 
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As embarcações que estejam em condições de entrar em operação, mas que 
ainda não se encontram devidamente regularizadas poderão receber uma 
Licença Provisória para Entrar em Tráfego (LPET), de acordo com modelo 
constante no Anexo 3-C da NORMAM-01/DPC, desde que atendida uma das 
condições relacionadas abaixo, conforme o caso: 
 

a) Pendência relativa à emissão da Licença de Construção, Licença de 

Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou 

Licença de Reclassificação, a ser emitida pela CP, DL ou AG. 

 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento do interessado à CP, DL ou AG na qual a embarcação será 
inscrita; 
II) Requerimento solicitando a emissão da Licença de Construção, Licença de 
Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou Licença 
de Reclassificação, incluindo a coletânea completa de planos e documentos 
aplicáveis à embarcação; 
III) Declaração do engenheiro naval responsável com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) (conforme o Anexo 3-D da NORMAM-
01/DPC);  
IV) Proposta de Cartão de Tripulação de segurança que necessitará ser 
aprovada pela CP, DL ou AG e só terá validade durante a vigência da LPET; e 
V)  Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

b) Pendência relativa à emissão de Licença de Construção, Licença de 

Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou 

Licença de Reclassificação, a ser emitida por Sociedade Classificadora 

ou Entidade Certificadora. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado à CP, DL ou AG na qual a embarcação será 
inscrita; 
II) Declaração da Sociedade Classificadora ou Entidade Certificadora 
atestando que a coletânea completa de planos aplicáveis à embarcação foi 
submetida a análise; 
III) Declaração do engenheiro naval responsável com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) (conforme o Anexo 3-D da NORMAM-
01/DPC);  
IV) Proposta de tripulação de segurança que necessitará ser aprovada pela 
CP, DL ou AG e só terá validade durante a vigência da LPET; e 
V) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
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2.5.6 - Licença Provisória para Entrar em Tráfego (LPET) - Navegação interior. 

 
As embarcações que estejam em condições de entrar em operação, mas que 
ainda não estejam devidamente regularizadas, poderão receber uma Licença 
Provisória para Entrar em Tráfego (LPET), de acordo com o modelo constante 
no Anexo 3-C da NORMAM-02/DPC, desde que atendida uma das condições 
abaixo, conforme o caso: 
 

a) Pendência relativa à emissão de Licença de Construção, Licença de 

Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou 

Licença de Reclassificação, a ser emitida pela CP, DL ou AG. 
 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento do interessado à CP, DL ou AG na qual a embarcação será 
inscrita; 
II) Requerimento solicitando a emissão da Licença de Construção, Licença de 
Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou Licença 
de Reclassificação, incluindo a coletânea completa de planos e documentos 
aplicáveis à embarcação; 
III) Declaração do engenheiro naval responsável com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), (conforme o Anexo 3-D da NORMAM-
02/DPC; 
IV) Proposta de Cartão de Tripulação de Segurança que necessitará ser 
aprovada pela CP, DL ou AG e só terá validade durante a vigência da LPET; e 
V) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

b) Pendência relativa à emissão de Licença de Construção, Licença de 

Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou 

Licença de Reclassificação, a ser emitida por Sociedade Classificadora 

ou Entidade Certificadora. 
 

Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado à CP, DL ou AG na qual a embarcação será 
inscrita; 
II) Declaração da Sociedade Classificadora ou Entidade Certificadora 
atestando que a coletânea completa de planos aplicáveis à embarcação foi 
submetida à análise; 
III) Declaração do engenheiro naval responsável com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) (conforme o Anexo 3-D da NORMAM-
02/DPC); 
IV) Proposta de Cartão de Tripulação de Segurança que necessitará ser 
aprovada pela CP, DL ou AG e só terá validade durante a vigência da LPET; e 
V) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
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2.5.7 - Licença Provisória para Entrar em Tráfego (LPET) para embarcações de 

esporte e/ou recreio. 

 

a) Construída no país. 
 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; e 
II) Termo de Responsabilidade para Realização de Prova de 
Máquinas/Navegação (conforme o Anexo 3-E da NORMAM-03/DPC). 
 
Prazo máximo para emissão: 7 dias úteis. 

 

b) construídas no exterior. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; e 
II) Termo de Responsabilidade, conforme o Anexo 3-C da NORMAM-03/DPC. 
 
Prazo máximo para emissão: 7 dias úteis. 

 

2.5.8 - Licenças (LC, LCEC, LA, LR e LPET) - 2ª via. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado informando o motivo da solicitação da 2ª via 
(perda, roubo, furto, extravio ou mau estado de conservação) ou ofício de 
solicitação de 2ª via, quando se tratar de órgãos públicos; 
b) Declaração assinada relatando o motivo (se perda, roubo, furto, extravio ou 
mau estado de conservação), conforme o Anexo 2-Q da NORMAM-01/DPC ou 
da NORMAM-02/DPC ou Boletim de Ocorrência (BO); e 
c)  Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 

 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 
Observação: 
Caso a solicitação decorra de mau estado de conservação da licença, o 
documento original deverá ser apresentado. 

 

2.6 - CERTIDÃO RELATIVA À SITUAÇÃO DE EMBARCAÇÃO COM AB MENOR OU 

IGUAL A 100 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado com a motivação do pedido ou ofício de 
solicitação, quando se tratar de órgãos públicos; 
b) 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); 
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c) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); e 
d) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 7 dias úteis. 
 
Observação: 
Para embarcações com AB maior que 100, o interessado deverá solicitar a 
certidão diretamente no Tribunal Marítimo. 

   

2.7 - INSCRIÇÃO (EMISSÃO DE TIE/TIEM) E REGISTRO DE EMBARCAÇÕES 

(EMISSÃO DE DOCUMENTO PROVISÓRIO DE PROPRIEDADE (DPP), 

PROVISÃO DE REGISTRO DE PROPRIEDADE MARÍTIMA (PRPM) E 

REGISTRO NO REB) 
 

2.7.1 - Embarcação Miúda com propulsão a motor, exceto embarcação de esporte 

e/ou recreio (Emissão de Título de Inscrição de Embarcação Miúda - TIEM). 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição quando se 
tratar de embarcações de órgãos públicos; 
b) Procuração (se aplicável); 
c) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
d) 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); 
e) CPF se pessoa física ou CNPJ se pessoa jurídica (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
f) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
g) Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE) devidamente 
preenchido, conforme o Anexo 2-E da NORMAM-02/DPC; 
h) Prova de propriedade da embarcação, em conformidade com o item 0208 
da NORMAM-02/DPC; 
i) Prova de propriedade do motor (exceto para motores com potência igual ou 
menor que 50 HP); 
j) Catálogo/Manual ou Declaração do fabricante ou do Responsável Técnico 
contendo as principais características da embarcação, tais como a lotação 
máxima, motorização, comprimento, boca (largura), etc. Caso a embarcação 
tenha sido construída pelo interessado, apresentar Declaração de Construção, 
conforme o Anexo 2-O da NORMAM-02/DPC; 
k) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação 
ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); 
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l) Título de aquisição e comprovante de regularização junto a RFB (Receita 
Federal do Brasil) em se tratando de embarcação importada; 
m) Uma (01) foto colorida da embarcação no tamanho 15 x 21 cm, datada, 
mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e claramente de proa a 
popa, preenchendo o comprimento da foto; e 
n)  Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

2.7.2 - Embarcação de Esporte e Recreio (Emissão de Título de Inscrição de 

Embarcação - TIE). 

 

a) Embarcação com comprimento igual ou menor que 12 metros. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II) Procuração (se aplicável); 
III)  Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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); 
V) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
VI) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
VII) Boletim Simplificado de Atualização de Embarcações (BSADE) (conforme 
o Anexo 2-D da NORMAM-03/DPC) devidamente preenchido em duas vias; 
VIII) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de 
aquisição e em conformidade com o item 0208 da NORMAM-03/DPC; 
IX) Prova de aquisição do motor (com potência acima de 50 HP); 
X) Título de aquisição e comprovante de regularização junto a RFB (Receita 
Federal do Brasil) em se tratando de embarcação importada; 
XI) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga – DPEM quitado (original e cópia simples); 
XII) 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 (conforme 
o Anexo 3-D da NORMAM-03/DPC); 
XIII) Uma (01) foto colorida da embarcação no tamanho 15 x 21 cm, datada, 
mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e claramente de proa a 
popa, preenchendo o comprimento da foto; e 



OSTENSIVO   NORTEC-40 

OSTENSIVO - 2-16 - REV.1 

XIV) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 
Observação: 
Se por algum motivo o TIE/TIEM não puder ser expedido dentro da validade do 
protocolo da CP, DL ou AG, a embarcação poderá trafegar com a via do 
BSADE junto do protocolo por, no máximo, trinta dias. Se depois de trinta dias 
o TIE/TIEM ainda não puder ser confeccionado, será emitido um TIE 
Provisório, conforme o Anexo 2-B da NORMAM-03/DPC, com prazo de 
validade de até 30 dias. 

 

b) Embarcação com comprimento maior que 12 e menor que 24 metros 

(médio porte) e embarcação com comprimento maior ou igual a 24 metros 

(grande porte) e AB menor ou igual a 100. 

 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento do interessado; 
II) Procuração (se aplicável); 
III)  Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV)  Boletim de Atualização de Embarcações (BADE) (conforme o Anexo 2-A 
da NORMAM-03/DPC) devidamente preenchido; 
V) Termo de responsabilidade de construção/alteração (Anexo 3-D da 
NORMAM-03/DPC), para embarcações de esporte e recreio de médio porte 
dispensadas de vistorias, acordo item 0334 da NORMAM-03/DPC; 
VI) Termo de responsabilidade para inscrição, devidamente preenchido em 2 
vias (conforme o Anexo 3-C da NORMAM-03); 
VII) 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); 
VIII) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada 
ou cópia simples com apresentação do original); 
IX) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
X) Prova de aquisição do motor (com potência acima de 50 HP); 
XI) Prova de aquisição da embarcação; 
XII) 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); 
XIII) Para embarcações adquiridas no exterior, comprovante de regularização 
de importação perante o órgão competente (guia de importação emitida pela 
Receita Federal); 
XIV)  Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
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embarcação ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); 
XV) Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro); 
XVI) Uma (01) foto colorida da embarcação no tamanho 15 x 21 cm, datada, 
mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e claramente de proa a 
popa, preenchendo o comprimento da foto; e 
XVII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 
Observação: 
Se por algum motivo o TIE não puder ser expedido dentro da validade do 
protocolo da CP, DL ou AG, a embarcação poderá trafegar com a via do 
BSADE junto do protocolo por, no máximo, trinta dias. Se depois de trinta dias 
o TIE/TIEM ainda não puder ser confeccionado, será emitido um TIE 
Provisório, conforme o Anexo 2-B da NORMAM-03/DPC, com prazo de 
validade de até 30 dias. 
 

c) Embarcação com comprimento maior ou igual a 24 metros (grande 

porte) e com AB maior que 100 (sujeitas ao Registro no TM). 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C, da Portaria nº 6/2015, do TM); 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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; 
V) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto dos 
sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes 
(se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
VI)  CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
VII) Comprovante de inscrição e de situação cadastral – CNPJ (no caso de 
pessoa jurídica); 
VIII) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, 
INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física); 
IX) Licença de Construção (LC), ou Alteração (LA), ou Reclassificação (LR), 
ou Licença de construção para embarcações já construídas (LCEC), conforme 
o caso, emitida pela CP/DL/AG, por Sociedade Classificadora ou por Entidade 
Certificadora, credenciadas para ambos os casos; 
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X) Boletim de atualização de embarcação (BADE) (conforme o Anexo 2-A da 
NORMAM-03/DPC), devidamente preenchido (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
XI) Termo de Entrega e Aceitação assinado pelo construtor, com firma 
reconhecida; 
XII) Declaração ou Termo de Quitação do casco, assinado pelo construtor, com 
firma reconhecida; 
XIII) Declaração ou Termo de Quitação dos motores acoplados à embarcação 
assinada pelo vendedor, com firma reconhecida; 
XIV) Certificado de Arqueação; 
XV) Certificado de Segurança da Navegação (se aplicável); 
XVI) Licença de Estação de Navio ou Certificado Rádio Internacional (IRIN), se 
aplicável e quando o nº do IRIN não constar no Certificado de Arqueação ou de 
Segurança da Navegação; 
XVII)  Prova de aquisição no exterior ou fatura comercial com a prova da 
remessa via bancária - para embarcação adquirida no exterior; 
XVIII) Comprovante de regularização de importação perante o órgão 
competente (Guia de importação emitida pela Receita Federal) - para 
embarcação adquirida no exterior; 
XIX) Comprovante de cancelamento do registro da embarcação no país de 
origem - para embarcação adquirida no exterior ou embarcação estrangeira 
arrematada por pessoas físicas ou jurídicas brasileiras; 
XX) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); 
XXI) Relatório de Embarcação Nacional, emitido pela CP/DL/AG; e 
XXII)  Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no 
Banco do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 50 dias úteis. 
 
Observações: 
1) A DPC considera como dados de planejamento os seguintes prazos de 
tramitação: 

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, emissão do DPP e encaminhamento ao 
TM - 10 dias úteis; 

- Recebimento no TM, análise e encaminhamento à CP/DL/AG - 30 dias 
úteis; e 

- Recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP 
para entrega ao interessado - 10 dias úteis; e 
2) Nos casos em que houver pendência referente à Licença de Estação de 
Navio (emitida pela ANATEL), o processo só será concluído mediante 
apresentação dessa licença. 
 

2.7.3 - Embarcação com AB menor ou igual a 100, exceto as miúdas (Emissão do 

Título de Inscrição de Embarcação (TIE). 
 

a) Embarcação empregada na navegação em mar aberto. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição quando se 
tratar de embarcações de órgãos públicos; 
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II) Procuração (se aplicável); 
III)  Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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); 
V) CPF se pessoa física ou CNPJ se pessoa jurídica (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
VI) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
VII) Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro); 
VIII) Prova de propriedade, de acordo com a forma de aquisição e em 
conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC; 
IX) Boletim de Atualização de Embarcações (BADE), devidamente preenchido; 
X) Uma foto colorida da embarcação no tamanho 15 x 21 cm, datada, 
mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e claramente de proa a 
popa, preenchendo o comprimento da foto; 
XI) 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 Segurança da Navegação (conforme o Anexo 10-F da 
NORMAM-01) (conforme o caso); 
XII) Certificado de Arqueação (para embarcações com AB maior que 50) ou 
Notas de Arqueação (para embarcações com AB menor ou igual a 50); 
XIII) Certificado de Borda Livre (para embarcações com AB maior que 50); 
XIV) Licença de Construção ou Licença de Construção para Embarcações já 
Construídas (conforme o caso); 
XV) Relatório de Verificação da Lotação de Passageiros e do Peso Máximo 
de Carga (para embarcações com AB menor que 20, sendo de passageiros ou 
de passageiros e carga), (conforme o Anexo 6-H da NORMAM-01/DPC); 
XVI) Cartão de Tripulação de Segurança - CTS (para as embarcações com AB 
maior que 10); 
XVII) Prova de aquisição do motor com potência acima de 50 HP; 
XVIII) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga – DPEM quitado (original e cópia simples); 
XIX) Licença do órgão federal controlador da atividade da pesca, quando se 
tratar de embarcação destinada à pesca; ou licença da EMBRATUR ou órgão 
sucedâneo, quando se tratar de embarcação destinada ao turismo (original e 
cópia simples); 
XX) 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); 
XXI) Para embarcações adquiridas no exterior, comprovante de regularização 
de importação perante o órgão competente (guia de importação emitida pela 
Receita Federal); e 
XXII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos, (cópia simples). 
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Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

b) Embarcação empregada na navegação interior. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de inscrição quando se 
tratar de embarcações de órgãos públicos; 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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); 
V) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
VI) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
VII) Prova de propriedade, conforme o item 0208 da NORMAM-02/DPC; 
VIII) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE) (conforme o Anexo 2-B 
da NORMAM-02/DPC); 
IX) Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro); 
X) Uma (01) foto colorida da embarcação no tamanho 15 x 21 cm, datada, 
mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e claramente de proa a 
popa, preenchendo o comprimento da foto; 
XI) Licença do órgão federal controlador da atividade da pesca, quando se 
tratar de embarcação destinada à pesca; ou licença da EMBRATUR ou órgão 
sucedâneo, quando se tratar de embarcação destinada ao turismo (original e 
cópia simples); 
XII) Certificado de Arqueação (para embarcações com AB maior que 50) ou 
Notas de Arqueação (para embarcações com AB menor ou igual a 50); 
XIII) Certificado de Borda Livre (para embarcações com AB maior que 50) se 
aplicável); 
XIV) 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 conforme o Anexo 8-D da NORMAM-02/DPC; (conforme o 
caso); 
XV)  Prova de aquisição do motor com potência acima de 50 HP (se aplicável); 
XVI) Licença de Construção ou Licença de Construção para Embarcações já 
Construídas, conforme o caso; 
XVII) 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); 
XVIII) Para embarcações adquiridas no exterior, comprovante de regularização 
de importação perante o órgão competente (guia de importação emitida pela 
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Receita Federal); 
XIX) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); 
XX) Relatório de Verificação da Lotação de Passageiros e do Peso Máximo de 
Carga (embarcações de passageiros ou passageiros e carga, com AB menor 
que 20), (conforme o Anexo 6-H da NORMAM-02/DPC) (se aplicável); 
XXI) Cartão de Tripulação de Segurança - CTS (para as embarcações com AB 
maior que 10) (se aplicável); e 
XXII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

2.7.4 - Embarcação com AB maior que 100 (Emissão de DPP/PRPM). 

 

a) Embarcação empregada na navegação em mar aberto. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 
II) Procuração (se aplicável); 
III)  Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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; 
V) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto dos 
sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes 
(se pessoa física); 
VI) CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa jurídica); 
VII) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (se pessoa 
jurídica); 
VIII) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, 
INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física); 
IX) 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; 
X) 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, 
credenciadas para ambos os casos; 
XI) Comprovante de inscrição do Armador e da Embarcação no Registro Geral 
da Atividade Pesqueira (RGP), para embarcação destinada à pesca; 

http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20A%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Modelo%20Req%20Reg%20Propriedade.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
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XII) Licença para Pesca em nome do atual proprietário/armador (para 
embarcação destinada à pesca); 
XIII) Licença da EMBRATUR ou órgão sucedâneo, quando se tratar de 
embarcação de turismo; 
XIV) Boletim de atualização de embarcação (BADE), emitido pela CP/DL/AG; 
XV) Termo de Entrega e Aceitação assinado pelo construtor e proprietário, com 
firma reconhecida; 
XVI) Declaração ou Termo de Quitação do casco, assinada pelo construtor, com 
firma reconhecida; 
XVII) Declaração ou Termo de Quitação dos motores acoplados à embarcação 
assinada pelo vendedor, com firma reconhecida; 
XVIII) Certificado de Arqueação; 
XIX) Certificado de Segurança da Navegação (se aplicável); 
XX) Licença de Estação de Navio ou Certificado Rádio Internacional (IRIN), se 
aplicável e quando o nº do IRIN não constar no Certificado de Arqueação ou de 
Segurança da Navegação; 
XXI) Prova de aquisição no exterior ou fatura comercial com a prova da 
remessa via bancária – para embarcação adquirida no exterior; 
XXII) Comprovante de regularização de importação perante o órgão competente 
(Guia de importação emitida pela Receita Federal) - para embarcação adquirida 
no exterior; 
XXIII) Comprovante de cancelamento do registro da embarcação no país de 
origem - para embarcação adquirida no exterior ou embarcação estrangeira 
arrematada por pessoas física ou jurídica brasileiras; 
XXIV) Seguro Obrigatório da embarcação - DPEM, quitado e dentro da validade, 
com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do banco ou 
declaração da seguradora de que o seguro foi pago; 
XXV) Relatório de Embarcação Nacional, emitido pelo SISGEMB nas 
CP/DL/AG; e 
XXVI) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no 
Banco do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 50 dias úteis. 
 
Observação: 
A DPC considera como dados de planejamento os seguintes prazos de 
tramitação: 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG, emissão do DPP e encaminhamento ao TM - 
10 dias úteis; 
- Recebimento no TM, análise e encaminhamento à CP/DL/AG - 30 dias úteis; e 
- Recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP para 
entrega ao interessado - 10 dias úteis. 

 

b) Embarcação empregada na navegação interior. 

 
I) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 



OSTENSIVO   NORTEC-40 

OSTENSIVO - 2-23 - REV.1 

IV) 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). Tais documentos deverão estar 
registrados na Junta Comercial do Estado; 
V) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
VI) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
VII) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (se pessoa 
jurídica); 
VIII) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, 
INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física); 
IX) Certificado de Registro de Armador (CRA), se o adquirente for registrado no 
TM como Armador, ou Relatório Simplificado de Armador emitido pelo TM; 
X) Licença de Construção ou Alteração ou Reclassificação ou Licença de 
Construção para Embarcações já Construídas (LCEC), conforme o caso, emitida 
pela CP/DL/AG ou por uma Sociedade Classificadora credenciada; 
XI) Comprovante de inscrição do Armador e da Embarcação no Registro Geral 
da Atividade Pesqueira (RGP), para embarcação destinada à pesca; 
XII) Licença para Pesca em nome do atual proprietário/armador (para 
embarcação destinada à pesca); 
XIII) Licença da EMBRATUR ou órgão sucedâneo, quando se tratar de 
embarcação de turismo; 
XIV) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE), devidamente preenchido; 
XV) Termo de Entrega e Aceitação assinado pelo construtor e proprietário, com 
firma reconhecida; 
XVI) Declaração ou Termo de Quitação do casco, assinada pelo construtor, com 
firma reconhecida; 
XVII) Declaração ou Termo de Quitação dos motores acoplados à embarcação 
assinada pelo vendedor, com firma reconhecida; 
XVIII) Certificado de Arqueação; 
XIX) Certificado de Segurança da Navegação (se aplicável); 
XX) Licença de Estação de Navio ou Certificado Rádio Internacional (IRIN), se 
aplicável e quando o nº do IRIN não constar no Certificado de Arqueação ou de 
Segurança da Navegação; 
XXI) Prova de aquisição no exterior ou fatura comercial com a prova da 
remessa via bancária - para embarcação adquirida no exterior; 
XXII) Comprovante de regularização de importação perante o órgão 
competente (Guia de importação emitida pela Receita Federal) - para 
embarcação adquirida no exterior; 
XXIII) Comprovante de cancelamento do registro da embarcação no país de 
origem - para embarcação adquirida no exterior ou embarcação estrangeira 
arrematada por pessoa física ou jurídica brasileira; 
XXIV) Seguro Obrigatório da embarcação - DPEM, quitado e dentro da validade, 
com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do banco ou 
declaração da seguradora de que o seguro foi pago; 
XXV) Relatório de Embarcação Nacional, emitido pela CP/DL/AG; e 
XXVI) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no 
Banco do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 

 
Prazo máximo para emissão: 50 dias úteis. 
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Observação: 
A DPC considera como dados de planejamento os seguintes prazos de 
tramitação: 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG, emissão do DPP e encaminhamento ao TM - 
10 dias úteis; 
- Recebimento no TM, análise e encaminhamento à CP/DL/AG - 30 dias úteis; e 
- Recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP para 
entrega ao interessado - 10 dias úteis. 
 

2.7.5 - Registro de Embarcação no Registro Especial Brasileiro (REB). 

 
Observações: 
 

1) Pré-registro no REB - (PRÉ-REB). 
O interessado em registrar a embarcação em construção (casco) no PRÉ-REB 
deverá comparecer diretamente ao Tribunal Marítimo apresentando a 
documentação constante do site www.tm.mar.mil.br. 
 

2) Registro no REB - Embarcação Brasileira. 
O interessado em registrar a embarcação brasileira no REB deverá comparecer 
diretamente ao Tribunal Marítimo apresentando a documentação constante do 
site www.tm.mar.mil.br. 
 

3) Registro no REB - Embarcação Estrangeira afretada a casco nu. 
O interessado em registrar a embarcação estrangeira no REB deverá 
comparecer, inicialmente, à CP/DL/AG para obter a Certidão de Capacitação da 
Embarcação, apresentando a documentação abaixo listada, de acordo com o 
tipo de embarcação. De posse da certidão, para dar continuidade ao processo, 
deverá comparecer ao Tribunal Marítimo apresentando toda a documentação 
constante do site www.tm.mar.mil.br. 
 

a) Embarcação não SOLAS. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de 
Capacitação de Embarcação; 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de 
aquisição e em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou 
NORMAM-02/DPC; 
V)  Boletim de Atualização de Embarcação (BADE); 
VI) Cartão de Tripulação de Segurança; 
VII) Certificado de Arqueação; 
VIII) Certificado de Borda-Livre; 
IX) Certificado de Segurança da Navegação; e 
X) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 

http://www.tm.mar.mil.br/
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Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

b) Embarcação SOLAS - Passageiros. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de 
Capacitação de Embarcação; 
II) Procuração (se aplicável); 
III)  Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de 
aquisição e em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou 
NORMAM-02/DPC; 
V) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE); 
VI) Cartão de Tripulação de Segurança; 
VII) Certificado Internacional de Arqueação; 
VIII) Certificado Internacional de Borda-Livre; 
IX) Certificado de Segurança para Navios de Passageiros; 
X) Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga; 
XI) Certificado Internacional de Prevenção à Poluição por Óleo; 
XII) Certificado de Registro; 
XIII) Certificado Internacional de Prevenção e Poluição por Esgoto; 
XIV) Documento de Conformidade (ISM CODE); 
XV) Certificado Internacional de Proteção para Navios (ISPS CODE); 
XVI) Certificado de Gerenciamento de Segurança (ISM CODE); 
XVII) Certificado Internacional de Prevenção da Poluição do Ar; e 
XVIII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 

 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

c) Embarcação SOLAS - Químico. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de 
Capacitação de Embarcação; 
II) Procuração (se aplicável); 
III)  Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de 
aquisição e em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou 
NORMAM-02/DPC; 
V)  Boletim de Atualização de Embarcação (BADE); 
VI) Cartão de Tripulação de Segurança; 
VII) Certificado Internacional de Arqueação; 
VIII) Certificado Internacional de Borda-Livre; 
IX) Certificado de Segurança Rádio para Navios de Carga; 
X) Certificado de Segurança de Construção para Navios de Carga; 
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XI) Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga; 
XII) Certificado de Conformidade para Transporte de Produtos Químicos à 
Granel ou Certificado de Internacional de Conformidade para Transporte de 
Produtos Químicos à Granel (para navios construídos após 01/07/1986); 
XIII) Certificado Internacional de Prevenção à Poluição por Óleo; 
XIV) Certificado de Registro; 
XV) Certificado Internacional de Prevenção e Poluição por Esgoto; 
XVI) Documento de Conformidade (ISM CODE); 
XVII) Certificado Internacional de Proteção para Navios (ISPS CODE); 
XVIII) Certificado de Gerenciamento de Segurança (ISM CODE); 
XIX) Certificado Internacional de Prevenção da Poluição do Ar; e 
XX) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

d) Embarcação SOLAS - Gaseiro. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de 
Capacitação de Embarcação; 
II) Procuração (se aplicável); 
III)  Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de 
aquisição e em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou 
NORMAM-02/DPC; 
V) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE); 
VI) Cartão de Tripulação de Segurança; 
VII) Certificado Internacional de Arqueação; 
VIII) Certificado Internacional de Borda-Livre; 
IX) Certificado de Segurança Rádio para Navios de Carga; 
X) Certificado de Segurança de Construção para Navios de Carga; 
XI) Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga; 
XII) Certificado de Conformidade para Transporte de Gases Liquefeitos à Granel 
ou Certificado Internacional de Conformidade para Transporte de Gases 
Liquefeitos à Granel (para navios construídos após 01/07/1986); 
XIII) Certificado Internacional de Prevenção à Poluição por Óleo – IOPP; 
XIV) Certificado de Registro; 
XV) Certificado Internacional de Prevenção e Poluição por Esgoto; 
XVI) Documento de Conformidade (ISM CODE); 
XVII) Certificado Internacional de Proteção para Navios (ISPS CODE); 
XVIII) Certificado de Gerenciamento de Segurança (ISM CODE); 
XIX) Certificado Internacional de Prevenção da Poluição do Ar; e 
XX) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

e) Embarcação SOLAS - Petroleiro. 
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Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de 
Capacitação de Embarcação; 
II) Procuração (se aplicável); 
III)  Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de 
aquisição e em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou 
NORMAM-02/DPC; 
V) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE); 
VI) Cartão de Tripulação de Segurança; 
VII) Certificado Internacional de Arqueação; 
VIII) Certificado Internacional de Borda-Livre; 
IX) Certificado de Segurança Rádio para Navios de Carga; 
X) Certificado de Segurança de Construção para Navios de Carga; 
XI) Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga; 
XII) Certificado de Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por 
Óleo ou Outra Garantia Financeira Equivalente; 
XIII) Certificado Internacional de Prevenção à Poluição por Óleo; 
XIV) Certificado de Registro; 
XV) Certificado Internacional de Prevenção e Poluição por Esgoto; 
XVI) Documento de Conformidade (ISM CODE); 
XVII) Certificado Internacional de Proteção para Navios (ISPS CODE); 
XVIII) Certificado de Gerenciamento de Segurança (ISM CODE); 
XIX) Certificado Internacional de Prevenção da Poluição do Ar; e 
XX) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

f) Embarcação SOLAS - Graneleiro. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de 
Capacitação de Embarcação; 
II) Procuração (se aplicável); 
III)  Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de 
aquisição e em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou 
NORMAM-02/DPC; 
V) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE); 
VI) Cartão de Tripulação de Segurança; 
VII) Certificado Internacional de Arqueação; 
VIII) Certificado Internacional de Borda-Livre; 
IX) Certificado de Segurança Rádio para Navios de Carga; 
X) Certificado de Segurança de Construção para Navios de Carga; 
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XI) Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga; 
XII) Certificado Internacional de Prevenção à Poluição por Óleo; 
XIII) Certificado de Registro; 
XIV) Certificado Internacional de Prevenção e Poluição por Esgoto; 
XV) Documento de Conformidade (ISM CODE); 
XVI) Certificado Internacional de Proteção para Navios (ISPS CODE); 
XVII) Certificado de Gerenciamento de Segurança (ISM CODE); e 
XVIII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

2.8 - TIE/TIEM - RENOVAÇÃO E 2ª VIA 

 
Observação: 
A 2ª via do PRPM deverá ser solicitado diretamente ao TM. 

 

2.8.1 - TIE/TIEM - Renovação. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação de renovação quando 
se tratar de embarcações de órgãos públicos; 
II) 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); 
III) CPF se pessoa física ou CNPJ se pessoa jurídica; 
IV) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
V) BADE/BSADE (se aplicável); 
VI) Uma (01) foto colorida da embarcação no tamanho 15 x 21 cm, datada, 
mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e claramente de proa a 
popa, preenchendo o comprimento da foto; 
VII) TIE / TIEM original; 
VIII) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga – DPEM quitado (original e cópia simples); e 
IX) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 
Observações: 
1) No requerimento ou ofício deverá ser informado se houve alterações 
cadastrais do proprietário e/ou das características da embarcação; 
2) Se ocorrerem alterações nos dados cadastrais do proprietário, deverão ser 
apresentados os documentos pertinentes como, por exemplo, um novo 
comprovante de residência; e 
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3) No caso de alteração das características da embarcação, deverá ser 
apresentado novo BADE/BSADE preenchido. 
 

2.8.2 - TIE/TIEM - 2ª via. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado informando o motivo da solicitação da 2ª via 
(perda, roubo, furto, extravio ou mau estado de conservação) ou ofício de 
solicitação de 2ª via, quando se tratar de órgãos públicos;  
b) 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); 
c) CPF se pessoa física ou CNPJ se pessoa jurídica (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
d) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
e) BADE/BSADE preenchido (se aplicável); 
f) Uma (01) foto colorida da embarcação no tamanho 15 x 21 cm, datada, 
mostrando-a pelo través, de forma que apareça total e claramente de proa a 
popa, preenchendo o comprimento da foto; 
g) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação 
ou por sua carga – DPEM quitado (original e cópia simples); e 
h) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 12 dias úteis. 
 
Observações: 
1) No requerimento ou ofício deverá ser informado se houve alterações 
cadastrais do proprietário e/ou das características da embarcação; 
2) Se ocorrerem alterações nos dados cadastrais do proprietário, deverão ser 
apresentados os documentos pertinentes como, por exemplo, um novo 
comprovante de residência; 
3) No caso de alteração das características da embarcação deverá ser 
apresentado novo BADE/BSADE preenchido; e 
4) Se a solicitação se deve ao mau estado de conservação do TIE/TIEM, o 
documento original deverá ser apresentado. Nos demais casos, apresentar 
Boletim de Ocorrência ou declaração assinada, relatando o motivo em tela. 

 

2.9 - CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO E DE REGISTRO DE EMBARCAÇÃO 

 

2.9.1 - Inscrita na CP/DL/AG. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação, quando se tratar de 
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embarcação de órgãos públicos, informando o motivo do cancelamento; 
b) 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); 
c) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
d) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
e) Documento que comprove o motivo do pedido de cancelamento, conforme 
as situações previstas na alínea b subitem I do item 0210 das NORMAM-
01/DPC, NORMAM-02/DPC ou NORMAM-03/DPC; 
f) TIE/TIEM (original); e 
g) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 

 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 
Observação: 
A CP/DL/AG somente concluirá o processo após a análise do “Nada consta da 
Inspeção Naval”. 

 

2.9.2 -  Registrada no TM. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 
b) Procuração (se aplicável); 
c) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
d)  Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto dos 
sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes 
(se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
e)  CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
f) 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); 
g) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (se pessoa 
jurídica); 
h) Declaração constando o motivo do Cancelamento; 
i) Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM - Original) ou 
Declaração de extravio ou justificativa de sua ausência; 

http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20A%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Modelo%20Req%20Reg%20Propriedade.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
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j) Ato relativo à transferência da propriedade, passado por instrumento público 
(em caso de exportação); 
k) Laudo ou Declaração de Engenheiro Naval ou Declaração do proprietário 
que a embarcação foi ou será desmanchada (se for o caso de desmanche); 
l) Seguro Obrigatório da embarcação - DPEM, quitado e dentro da validade, 
com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do banco ou 
declaração da seguradora de que o seguro foi pago, exceto em caso de 
desmanche; e 
m) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco 
do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 42 dias úteis. 

 
Observação: 
1) A DPC considera, como dados de planejamento, os seguintes prazos de 
tramitação: 

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, análise e encaminhamento ao TM - 07 dias 
úteis; 

- Recebimento no TM, análise e encaminhamento do ofício de 
cancelamento à CP/DL/AG - 30 dias úteis; e 

- Recebimento na CP/DL/AG, processamento (registro no SISGEMB) e 
encaminhamento ao GAP do ofício comprovante do cancelamento ao 
interessado - 05 dias úteis. 
2) Os documentos poderão ser em cópias autenticadas, exceto aqueles  
expressamente descritos como “original”; 
3) Os documentos em língua estrangeira deverão vir acompanhados de 
tradução pública juramentada; 
4) Todos os documentos deverão estar dentro da validade; e 
5) A CP/DL/AG deverá anexar ao processo a ser enviado ao TM o “Nada 
consta da Inspeção Naval” e o “Relatório de Embarcação Nacional”. 

 

2.10 - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE EMBARCAÇÃO 
 

A mudança de propriedade de embarcações não acarreta nova inscrição, salvo 
se o novo proprietário ou seu representante legal residir em jurisdição de outra 
CP/DL/AG; nesse caso, deverá ser cumprido o item 2.12. 

  

2.10.1 - Embarcação empregada na navegação em mar aberto. 

 

a) Inscrita na CP/DL/AG. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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); 
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V) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
VI) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
VII) BADE/BSADE (conforme o caso); 
VIII) Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro); 
IX) TIE/TIEM (original); 
X) Autorização para Transferência de Propriedade, constante do TIE/TIEM 
(recibo de compra e venda), com reconhecimento por autenticidade das firmas 
do comprador e vendedor; 
XI) Certificado de Segurança da Navegação ou Termo de Responsabilidade 
de Segurança da Navegação (conforme o Anexo 10-F da NORMAM-01/DPC); 
(conforme o caso); 
XII) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); 
XIII) Licença do órgão federal controlador da atividade da pesca, quando se 
tratar de embarcação destinada à pesca; ou licença da EMBRATUR ou órgão 
sucedâneo, quando se tratar de embarcação destinada ao turismo (original e 
cópia simples); e 
XIV) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Observação: 
A CP/DL/AG somente concluirá o processo após a análise do “Nada consta da 
Inspeção Naval”. 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

b) Registrada no TM. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C, da Portaria nº 6/2015, do TM); 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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; 
V) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto dos 
sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes 

http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20A%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Modelo%20Req%20Reg%20Propriedade.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
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(se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
VI) CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
VII) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (se pessoa 
jurídica); 
VIII) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, 
INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física); 
IX) Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM - Original) ou 
Declaração de extravio ou justificativa de sua ausência; 
X) Comprovante de inscrição do Armador e da Embarcação no Registro Geral 
da Atividade Pesqueira (RGP), para embarcação destinada à pesca; 
XI) Licença para Pesca em nome do atual proprietário/armador - para 
embarcação destinada à pesca; 
XII) Licença da EMBRATUR ou órgão sucedâneo, quando se tratar de 
embarcação de turismo; 
XIII) Ato relativo à transferência da propriedade, passado por instrumento 
público; 
XIV) Seguro Obrigatório da embarcação - DPEM, quitado e dentro da validade, 
com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do banco ou 
declaração da seguradora de que o seguro foi pago; 
XV) Relatório de Embarcação Nacional emitido pelo SISGEMB nas CP/DL/AG; 
XVI) 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; e 
XVII) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no 
Banco do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 50 dias úteis. 
 
Observações: 
1) A DPC considera, como dados de planejamento, os seguintes prazos de 
tramitação para emissão de nova PRPM: 

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, emissão do DPP e encaminhamento ao 
TM - 10 dias úteis; 

- Recebimento no TM, análise e encaminhamento da PRPM à CP/DL/AG - 
30 dias úteis; e 

- Recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP 
para entrega ao interessado - 10 dias úteis; 
2) A CP/DL/AG deverá anexar ao processo a ser enviado ao TM o “Nada 
consta da Inspeção Naval” e o “Relatório de Embarcação Nacional”; e 
3) Caso haja discrepâncias entre a documentação aqui relacionada e a 
constante do sítio do Tribunal Marítimo, prevalecerá a lista do TM. 
 

2.10.2 - Embarcação empregada na navegação interior. 
 

a) Inscrita na CP/DL/AG. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
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II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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); 
V)  CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
VI) BADE/BSADE (conforme o caso); 
VII) Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro); 
VIII) TIE/TIEM (original); 
IX) Autorização para Transferência de Propriedade, constante do TIE/TIEM 
(recibo de compra e venda), com reconhecimento por autenticidade das firmas 
do comprador e vendedor; 
X) Certificado de Segurança da Navegação ou Termo de Responsabilidade 
(conforme o caso); 
XI) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); 
XII) Licença do órgão federal controlador da atividade da pesca, quando se 
tratar de embarcação destinada à pesca; ou licença da EMBRATUR ou órgão 
sucedâneo, quando se tratar de embarcação destinada ao turismo (original e 
cópia simples); e 
XIII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Observação: 
A CP/DL/AG somente concluirá o processo após a análise do “Nada consta da 
Inspeção Naval”. 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

b) Registrada no TM. 

 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto dos 
sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes 
(se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
V)  CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
VI) Contrato Social ou Estatuto Social da empresa, com a última alteração 
contratual consolidada ou comprovante da Empresa Individual de 
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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; 
VII) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (no caso de 
pessoa jurídica); 
VIII) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, 
INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física); 
IX) Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM – Original) ou 
Declaração de extravio ou justificativa de sua ausência; 
X) Comprovante de inscrição do Armador e da Embarcação no Registro Geral 
da Atividade Pesqueira (RGP), para embarcação destinada à pesca; 
XI) Licença para Pesca em nome do atual proprietário/armador - para 
embarcação destinada à pesca; 
XII) Licença da EMBRATUR ou órgão sucedâneo, quando se tratar de 
embarcação de turismo; 
XIII) Ato relativo à transferência da propriedade, passado por instrumento 
público; 
XIV) Seguro Obrigatório da embarcação – DPEM, quitado e dentro da 
validade, com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do 
banco ou declaração da seguradora de que o seguro foi pago; 
XV) Relatório de Embarcação Nacional emitido pela CP/DL/AG; 
XVI) 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; e 
XVII) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no 
Banco do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 50 dias úteis. 
 
Observações: 
1) A DPC considera, como dados de planejamento, os seguintes prazos de 
tramitação para emissão de nova PRPM: 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG, emissão do DPP e encaminhamento ao TM - 
10 dias úteis; 
- Recebimento no TM, análise e encaminhamento da PRPM à CP/DL/AG - 30 
dias úteis; e 
- Recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP para 
entrega ao interessado - 10 dias úteis; e 
2) A CP/DL/AG deverá anexar ao processo a ser enviado ao TM o “Nada 
consta da Inspeção Naval” e o “Relatório de Embarcação Nacional”. 
 

2.10.3 - Embarcação de esporte e recreio. 

 

a) Inscritas na CP/DL/AG: 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II) Procuração (se aplicável); 
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III)  Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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); 
V) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
VI) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
VII) BADE/BSADE; 
VIII) Termo de Responsabilidade para Transferência de Propriedade, 
devidamente preenchido em duas vias (conforme o Anexo 3-C da NORMAM-
03/DPC), para embarcações com comprimento maior que 12 metros e menor 
que 24 metros; 
IX) Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro); 
X) Autorização para Transferência de Propriedade, constante do TIE/TIEM 
(recibo de compra e venda), com reconhecimento por autenticidade das firmas 
do comprador e vendedor; 
XI) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); 
XII) Certificado de Segurança da Navegação (CSN), apenas para embarcação 
de Grande Porte (comprimento maior que 24 metros); e 
XIII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 
Observação: 
A CP/DL/AG somente concluirá o processo após a análise do “Nada consta da 
Inspeção Naval”. 
 

b) Registradas no TM: 

 
Documentação necessária: 
  
I) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 
II) Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM - Original) ou 
Declaração de extravio ou justificativa de sua ausência; 
III) Procuração (se aplicável); 
IV) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
V) 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 
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Empresário Individual (se pessoa física). Tais documentos deverão ser 
registrados na Junta Comercial do Estado; 
VI) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto para 
pessoa física (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
VII) 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); 
VIII) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga – DPEM quitado (original e cópia simples); 
IX) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - Certidões da 
Receita Federal, INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa 
física); 
X) Ato relativo à transferência da propriedade, passado por instrumento 
público; 
XI) Relatório de Embarcação Nacional emitido pela CP/DL/AG; e 
XII) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco 
do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 50 dias úteis. 
 
Observações: 
1) A DPC considera, como dados de planejamento, os seguintes prazos de 
tramitação para emissão de nova PRPM: 

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, emissão do DPP e encaminhamento ao 
TM - 10 dias úteis; 

- Recebimento no TM, análise e encaminhamento da PRPM à CP/DL/AG - 
30 dias úteis; e 

- Recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP 
para entrega ao interessado - 10 dias úteis. 
2) A CP/DL/AG deverá anexar ao processo a ser enviado ao TM o “Nada 
consta da Inspeção Naval” e o “Relatório de Embarcação Nacional”. 

 

2.11- TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO DE EMBARCAÇÃO  

 
A transferência de jurisdição ocorre quando o proprietário ou seu representante 
legal for residir em jurisdição de uma CP/DL/AG diferente da OM de inscrição ou 
houver mudança de local da operação da embarcação. A transferência deverá 
ser solicitada na CP/DL/AG da área de jurisdição onde o proprietário for residir 
ou onde a embarcação for operar. 
 

a) Inscrita na CP/DL/AG. 

 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento do interessado; 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (se pessoa 
física) ou Declaração de Registro na Junta Comercial, Estatuto ou Contrato 
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Social (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original); 
V) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
VI) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
VII) Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro); 
VIII) TIE/TIEM (cópia autenticada) 
IX) Certificado de Segurança da Navegação (CSN) (apenas para embarcação 
de grande porte); 
X) BADE/BSADE (conforme o caso); 
XI) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação 
ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); e 
XII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 24 dias úteis. 
 
Observação: 
A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos: 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG da nova jurisdição pretendida, que solicitará à 
OM de inscrição a transferência no SISGEMB e a remessa dos documentos 
físicos - 06 dias úteis; 
- Verificação da documentação disponível da embarcação, pela OM de inscrição 
(pendências nos sistemas corporativos da DPC e liberação no SISGEMB) e 
envio da documentação à nova OM de jurisdição - 08 dias úteis; e 
- Emissão do TIE/TIEM pela CP/DL/AG da nova jurisdição, processamento e 
encaminhamento ao GAP para entrega ao interessado - 10 dias úteis. 

 

b) Registrada no TM. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C, da Portaria nº 6/2015, do TM); 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto dos 
sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes 
(se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
V) CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia simples 
com apresentação do original); 
VI) Contrato Social ou Estatuto Social da empresa, com a última alteração 
contratual consolidada ou comprovante da Empresa Individual de 
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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; 
VII) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (se pessoa 
jurídica); 
VIII) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, 
INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física); 
IX) Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM - Original) ou 
Declaração de extravio ou justificativa de sua ausência; 
X) Comprovante de inscrição do Armador e da Embarcação no Registro Geral 
da Atividade Pesqueira (RGP), para embarcação destinada à pesca; 
XI) Licença para Pesca em nome do atual proprietário/armador - para 
embarcação destinada à pesca; 
XII) Licença da EMBRATUR ou órgão sucedâneo, quando se tratar de 
embarcação de turismo; 
XIII) Ato relativo à transferência da propriedade, passado por instrumento 
público; 
XIV) Seguro Obrigatório da embarcação - DPEM, quitado e dentro da validade, 
com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do banco ou 
declaração da seguradora de que o seguro foi pago; 
XV) Relatório de Embarcação Nacional emitido pelo SISGEMB nas CP/DL/AG; 
XVI) 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; e 
XVII) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco 
do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 60 dias úteis. 
 
Observação: 
A DPC considera como dados de planejamento os seguintes prazos de 
tramitação para emissão de nova PRPM e transferência de documentação entre 
as OM: 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG da nova jurisdição pretendida, que solicitará à 
OM de inscrição a transferência no SISGEMB e a remessa dos documentos 
físicos - 06 dias úteis; 
- Verificação da documentação disponível da embarcação, pela OM de inscrição 
(pendências nos sistemas corporativos da DPC e liberação no SISGEMB) e 
envio da documentação à nova OM de jurisdição - 08 dias úteis; 
- Emissão do DPP e encaminhamento ao TM - 06 dias úteis; 
- Recebimento no TM, análise e encaminhamento da PRPM à CP/DL/AG - 30 
dias úteis; e 
- Recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP para 
entrega ao interessado - 10 dias úteis. 

 

2.12 - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E JURISDIÇÃO DE EMBARCAÇÃO 

 
A transferência de jurisdição concomitante à transferência de propriedade ocorre 
quando o novo proprietário ou seu representante legal residir em jurisdição de 
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uma CP/DL/AG diferente da original. A transferência deverá ser solicitada na 
CP/DL/AG da área de jurisdição onde a embarcação for operar. 

 

2.12.1 - Embarcação empregada na navegação em mar aberto. 

 

a) Inscrita na CP/DL/AG. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado; 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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); 
V) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
VI) BADE/BSADE (conforme o caso); 
VII) TIE/TIEM (original); 
VIII) Autorização para Transferência de Propriedade, constante do TIE/TIEM 
(recibo de compra e venda), com reconhecimento por autenticidade das firmas 
do comprador e vendedor; 
IX) Certificado de Segurança da Navegação ou Termo de Responsabilidade de 
Segurança da Navegação (conforme o Anexo 10-F da NORMAM-01/DPC) 
(conforme o caso); 
X) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação 
ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); 
XI) Licença do órgão federal controlador da atividade da pesca, quando se 
tratar de embarcação destinada à pesca; ou licença da EMBRATUR ou órgão 
sucedâneo, quando se tratar de embarcação destinada ao turismo (original e 
cópia simples); 
XII) Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro); e 
XIII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 24 dias úteis. 
 
Observação: 
A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos: 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG da nova jurisdição pretendida, que solicitará à 
OM de inscrição a transferência no SISGEMB e a remessa dos documentos 
físicos - 06 dias úteis; 
- Verificação da documentação disponível da embarcação, pela OM de 
inscrição (pendências nos sistemas corporativos da DPC e liberação no 
SISGEMB) e envio da documentação à nova OM de jurisdição - 08 dias úteis; e 
- Emissão do TIE/TIEM pela CP/DL/AG da nova jurisdição, processamento e 
encaminhamento ao GAP para entrega ao interessado - 10 dias úteis. 

 

b) Registrada no TM. 
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Documentação necessária: 

 
I) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C, da Portaria nº 6/2015, do TM);  
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto dos 
sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes 
(se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
V) CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
VI) 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; 
VII) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (se pessoa 
jurídica); 
VIII) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, 
INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física); 
IX) Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM - Original) ou 
Declaração de extravio ou justificativa de sua ausência; 
X) Comprovante de inscrição do Armador e da Embarcação no Registro Geral 
da Atividade Pesqueira (RGP), para embarcação destinada à pesca; 
XI)  Licença para Pesca em nome do atual proprietário/armador - para 
embarcação destinada à pesca; 
XII) Licença da EMBRATUR ou órgão sucedâneo, quando se tratar de 
embarcação de turismo; 
XIII) Ato relativo à transferência da propriedade, passado por instrumento 
público; 
XIV) Seguro Obrigatório da embarcação - DPEM, quitado e dentro da validade, 
com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do banco ou 
declaração da seguradora de que o seguro foi pago; 
XV) Relatório de Embarcação Nacional emitido pelo SISGEMB nas CP/DL/AG; 
XVI) 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; e 
XVII) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no 
Banco do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 60 dias úteis. 
 
Observação: 

http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20A%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Modelo%20Req%20Reg%20Propriedade.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
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A DPC considera como dados de planejamento os seguintes prazos de 
tramitação para emissão de nova PRPM e transferência de documentação 
entre as OM: 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG da nova jurisdição pretendida, que solicitará à 
OM de inscrição a transferência no SISGEMB e a remessa dos documentos 
físicos - 06 dias úteis; 
- Verificação da documentação disponível da embarcação, pela OM de 
inscrição (pendências nos sistemas corporativos da DPC e liberação no 
SISGEMB) e envio da documentação à nova OM de jurisdição - 08 dias úteis; 
- Emissão do DPP e encaminhamento ao TM - 06 dias úteis; 
- Recebimento no TM, análise e encaminhamento da PRPM à CP/DL/AG - 30 
dias úteis; e 
- Recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP para 
entrega ao interessado - 10 dias úteis. 

 

2.12.2 - Embarcação empregada na navegação interior. 

 

a) Inscrita na CP/DL/AG. 

 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento do interessado; 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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); 
V) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
VI) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
VII) BADE/BSADE (conforme o caso); 
VIII) Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro); 
IX) TIE/TIEM(original); 
X) Autorização para Transferência de Propriedade, constante do TIE/TIEM 
(recibo de compra e venda), com reconhecimento por autenticidade das firmas 
do comprador e vendedor; 
XI) Certificado de Segurança da Navegação ou Termo de Responsabilidade 
(conforme o Anexo 8-D da NORMAM-02/DPC) (conforme o caso); 
XII) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga – DPEM quitado (original e cópia simples); 
XIII) Licença do órgão federal controlador da atividade da pesca, quando se 
tratar de embarcação destinada à pesca; ou licença da EMBRATUR ou órgão 
sucedâneo, quando se tratar de embarcação destinada ao turismo (original e 
cópia simples); e 
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XIV) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 24 dias úteis. 
A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos: 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG da nova jurisdição pretendida, que solicitará à 
OM de inscrição a transferência no SISGEMB e a remessa dos documentos 
físicos - 06 dias úteis; 
- Verificação da documentação disponível da embarcação, pela OM de 
inscrição (pendências nos sistemas corporativos da DPC e liberação no 
SISGEMB) e envio da documentação à nova OM de jurisdição - 08 dias úteis; e 
- Emissão do TIE/TIEM pela CP/DL/AG da nova jurisdição, processamento e 
encaminhamento ao GAP para entrega ao interessado - 10 dias úteis. 
 

b) Registrada no TM. 
 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto dos 
sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes 
(se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
V)  CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física) (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
VI) 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; 
VII) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (no caso de 
pessoa jurídica); 
VIII) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, 
INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física); 
IX) Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM - Original) ou 
Declaração de extravio ou justificativa de sua ausência; 
X) Comprovante de inscrição do Armador e da Embarcação no Registro Geral 
da Atividade Pesqueira (RGP), para embarcação destinada à pesca; 
XI) Licença para Pesca em nome do atual proprietário/armador - para 
embarcação destinada à pesca; 
XII) Licença da EMBRATUR ou órgão sucedâneo, quando se tratar de 
embarcação de turismo; 

http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20A%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Modelo%20Req%20Reg%20Propriedade.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
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XIII) Ato relativo à transferência da propriedade, passado por instrumento 
público; 
XIV) Seguro Obrigatório da embarcação - DPEM, quitado e dentro da validade, 
com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do banco ou 
declaração da seguradora de que o seguro foi pago; 
XV) Relatório de Embarcação Nacional emitido pela CP/DL/AG; 
XVI) 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; e 
XVII) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no 
Banco do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 60 dias úteis. 
 
Observação: 
A DPC considera como dados de planejamento os seguintes prazos de 
tramitação para emissão de nova PRPM e transferência de documentação 
entre as OM: 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG da nova jurisdição pretendida, que solicitará à 
OM de inscrição a transferência no SISGEMB e a remessa dos documentos 
físicos - 06 dias úteis; 
- Verificação da documentação disponível da embarcação, pela OM de 
inscrição (pendências nos sistemas corporativos da DPC e liberação no 
SISGEMB) e envio da documentação à nova OM de jurisdição - 08 dias úteis; 
- Emissão do DPP e encaminhamento ao TM - 06 dias úteis; 
- Recebimento no TM, análise e encaminhamento da PRPM à CP/DL/AG - 30 
dias úteis; e 
- Recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP para 
entrega ao interessado - 10 dias úteis. 
 

2.12.3 - Embarcação de esporte e recreio. 

 

a) Inscritas na CP/DL/AG. 

 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento do interessado; 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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); 
V) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
VI) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
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dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
VII) BADE/BSADE; 
VIII) Termo de Responsabilidade para Transferência de Propriedade, 
devidamente preenchido em duas vias (conforme o Anexo 3-C da NORMAM-
03/DPC), para embarcações com comprimento maior que 12 metros e menor 
que 24 metros; 
IX) Prova de nacionalidade do proprietário (se estrangeiro); 
X)  TIE/TIEM - Autorização para Transferência de Propriedade (recibo de 
compra e venda), com reconhecimento por autenticidade das firmas do 
comprador e vendedor; 
XI) Certificado de Segurança da Navegação (CSN), apenas para embarcações 
de grande porte (comprimento maior que 24 metros); 
XII) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); e 
XIII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, (cópia simples). 
 

Prazo máximo para emissão: 24 dias úteis. 
 

Observação: 
A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos: 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG da nova jurisdição pretendida, que solicitará à 
OM de inscrição a transferência no SISGEMB e a remessa dos documentos 
físicos - 06 dias úteis; 
- Verificação da documentação disponível da embarcação, pela OM de 
inscrição (pendências nos sistemas corporativos da DPC e liberação no 
SISGEMB) e envio da documentação à nova OM de jurisdição - 08 dias úteis; e 
- Emissão do TIE/TIEM pela CP/DL/AG da nova jurisdição, processamento e 
encaminhamento ao GAP para entrega ao interessado - 10 dias úteis. 
 

b) Registrada no TM. 
 

Documentação necessária: 
 

I) Requerimento e Rol de documentos necessários para registro no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 
II) Procuração (se aplicável); 
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
IV) 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). Tais documentos deverão ser 
registrados na Junta Comercial do Estado; 
V) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto para 
pessoa física (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
VI) CPF para pessoa física (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original); 
VII) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (no caso de 
pessoa jurídica) (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 

http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20A%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Modelo%20Req%20Reg%20Propriedade.pdf
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original); 
VIII) Provisão de Registro de Propriedade Marítima (PRPM - Original) ou 
Declaração de extravio ou justificativa de sua ausência; 
IX) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela 
embarcação ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); 
X) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - Certidões da Receita 
Federal, INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física); 
XI) Ato relativo à transferência da propriedade, passado por instrumento 
público; 
XII) Relatório de Embarcação Nacional emitido pela CP/DL/AG; e 
XIII) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no 
Banco do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 60 dias úteis. 
 
Observação: 
A DPC considera como dados de planejamento os seguintes prazos de 
tramitação para emissão de nova PRPM e transferência de documentação 
entre as OM: 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG da nova jurisdição pretendida, que solicitará à 
OM de inscrição a transferência no SISGEMB e a remessa dos documentos 
físicos - 06 dias úteis; 
- Verificação da documentação disponível da embarcação, pela OM de 
inscrição (pendências nos sistemas corporativos da DPC e liberação no 
SISGEMB) e envio da documentação à nova OM de jurisdição - 08 dias úteis; 
- Emissão do DPP e encaminhamento ao TM - 06 dias úteis; 
- Recebimento no TM, análise e encaminhamento da PRPM à CP/DL/AG - 30 
dias úteis; e 
- Recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP para 
entrega ao interessado - 10 dias úteis. 
 

2.13 - ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DA EMBARCAÇÃO E/OU DO 

PROPRIETÁRIO PARA EMBARCAÇÕES INSCRITAS (COM AB MENOR OU 

IGUAL A 100) 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Procuração (se aplicável); 
c) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
d) 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); 
e) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original (cópia autenticada ou cópia simples 
com apresentação do original); 
f) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
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simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
g) BADE/BSADE (conforme o caso) e/ou documentos que comprovem a 
alteração; 
h) TIE/TIEM (cópia autenticada); 
i) Certificado de Segurança da Navegação ou Termo de Responsabilidade de 
Segurança da Navegação (conforme o Anexo 10-F da NORMAM-01/DPC ou o 
Anexo 8-D da NORMAM-02/DPC) (conforme o caso); 
j) Prova de alteração do ato constitutivo (por empresa pública) ou prova do 
registro em junta comercial (por firma em nome individual), ou ata da assembleia 
com alteração da razão social (por S.A e firma em nome coletivo); e 
k) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), exceto para órgãos públicos. 
 
Prazo máximo para emissão: 8 dias úteis. 
 
Observação: 
A CP/DL/AG somente concluirá o processo após a análise do “Nada consta da 
Inspeção Naval”. 

 

2.14 - REGISTRO DE ÔNUS E AVERBAÇÕES 

 

2.14.1 - Embarcação inscrita na CP/DL/AG. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação, quando se tratar de 
embarcação de órgãos públicos; 
b) 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); 
c) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
d) BADE/BSADE; 
e) Instrumento que comprove ou justifique o motivo do registro do ônus ou da 
averbação; 
f) TIE/TIEM (cópia autenticada); 
g) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação 
ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); e 
h) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

2.14.2 - Embarcação registrada no TM. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 

http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20A%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Modelo%20Req%20Reg%20Propriedade.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
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b) Procuração (se aplicável); 
c) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
d) Documento oficial de identificação com foto dos sócios/dirigentes que 
assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes (se pessoa física); 
e) CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física); 
f) 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); 
g) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (no caso de 
pessoa jurídica); 
h) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, 
INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física); 
i) Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM - Original) ou 
Declaração de extravio ou justificativa de sua ausência; 
j) Licença de Construção da embarcação emitida pela CP/DL/AG, por uma 
Sociedade Classificadora ou Entidade Certificadora (credenciadas em ambos 
os casos) se a embarcação ainda não for registrada no Tribunal Marítimo (se 
aplicável); 
k) Instrumento de constituição do ônus (ex: alienação fiduciária, hipoteca, 
reserva de domínio, cédula rural pignoratícia, cédula de crédito bancário, 
cédula de penhor mercantil e outros) e aditivos, se houver, lavrados ou 
averbados em Cartório; 
l) Seguro total da embarcação/casco (apólice do seguro) ou Declaração da 
seguradora atestando que a embarcação/casco está segurada; 
m) Seguro Obrigatório da embarcação - DPEM, quitado e dentro da validade, 
com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do banco ou 
declaração da seguradora de que o seguro foi pago (exceto quando envolver 
apenas cascos de embarcações); 
n) Relatório de Embarcação Nacional emitido pela CP/DL/AG (exceto quando 
se tratar de cascos de embarcações); e 
o) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco 
do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 50 dias úteis. 
 
Observações: 
1) A DPC considera como dados de planejamento os seguintes prazos de 
tramitação para emissão de nova PRPM: 

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, emissão do DPP e encaminhamento ao 
TM - 10 dias úteis; 
- Recebimento no TM, análise e encaminhamento à CP/DL/AG - 30 dias 
úteis; e 
- Recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP 
para entrega ao interessado - 10 dias úteis. 

2) As cópias dos documentos deverão ser autenticadas, exceto aqueles 
expressamente descritos como "original"; 
3) Os documentos em língua estrangeira deverão vir acompanhados de 
tradução pública juramentada; 
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4) Todos os documentos deverão estar dentro da validade; 
5) Quando o Registro do Ônus envolver apenas CASCOS (embarcações em 
construção), o requerimento poderá ser feito diretamente ao Tribunal Marítimo; 
e 
6) Os Instrumentos de constituição de ônus envolvendo pessoas físicas ou 
jurídicas sediadas nos estados do Rio de Janeiro e Pará deverão ser lavrados 
ou averbados nos Cartórios Marítimos desses estados. 

 

2.15 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE ÔNUS E DE AVERBAÇÕES  
 

2.15.1 - Embarcação inscrita na CP/DL/AG. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado ou ofício de solicitação, quando se tratar de 
embarcação de órgãos públicos; 
b) 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); 
c) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
d) BADE/BSADE; 
e) Instrumento de liberação ou quitação do ônus, com reconhecimento de 
firma, se for o caso; 
f) TIE/TIEM (cópia autenticada); 
g) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação 
ou por sua carga - DPEM quitado (original e cópia simples); e 
h) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

2.15.2 - Embarcação registrada no TM. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 
b) Procuração (se aplicável); 
c) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
d) Documento oficial de identificação com foto dos sócios/dirigentes que 
assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes (se pessoa física); 
e) CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física); 
f) 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); 
g) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (se pessoa 

http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20A%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Modelo%20Req%20Reg%20Propriedade.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
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jurídica); 
h) Procuração do credor do ônus dando poderes para o outorgado assinar 
documento de liberação ou quitação de ônus perante o Tribunal Marítimo (com 
firma reconhecida, exceto quando a quitação for registrada em Cartório); 
i) Instrumento de liberação ou quitação do ônus assinado por pessoa que 
tenha competência para representar a empresa credora, com firma 
reconhecida; 
j) Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM - Original) ou 
Declaração de extravio ou justificativa de sua ausência; 
k) Seguro Obrigatório da embarcação - DPEM, quitado e dentro da validade, 
com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do banco ou 
declaração da seguradora de que o seguro foi pago; 
l) Relatório de Embarcação Nacional emitido pela CP, DL ou AG; e 
m) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco 
do Brasil, conforme Tabela de Custas do TM. 
 

Prazo máximo para emissão: 42 dias úteis. 
 

Observações: 
1) A DPC considera, como dados de planejamento, os seguintes prazos de 
tramitação: 

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, análise e encaminhamento do processo ao 
TM - 07 dias úteis; 

- Recebimento no TM, análise e encaminhamento da Certidão à CP/DL/AG - 
30 dias úteis; e 

- Recebimento na CP/DL/AG, processamento (registro no SISGEMB) e 
encaminhamento ao GAP da Certidão para entrega ao interessado - 05 dias 
úteis. 
2) As cópias dos documentos deverão ser autenticadas, exceto aqueles 
expressamente descritos como "original"; 
3) Os documentos em língua estrangeira deverão vir acompanhados de 
tradução pública juramentada; 
4) Todos os documentos deverão estar dentro da validade; 
5) Quando o Registro do Ônus envolver apenas CASCOS (embarcações em 
construção), o requerimento poderá ser feito diretamente ao Tribunal Marítimo; 
e 
6) Os Instrumentos de constituição de ônus envolvendo pessoas físicas ou 
jurídicas sediadas nos estados do Rio de Janeiro e Pará deverão ser lavrados 
ou averbados nos Cartórios Marítimos desses estados. 

 

2.16 - CADASTRAMENTO DE EMPRESAS DE MERGULHO 
 

Documentação necessária: 
 

a) Requerimento do interessado; 
b) Declaração de Registro na Junta Comercial, Estatuto ou Contrato Social em 
cujo objeto deverá haver menção às atividades subaquáticas (cópia autenticada 
ou cópia simples com apresentação do original); 
c) Alvará de localização (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação 
do original); 
d) CNPJ (original ou cópia autenticada); 
e) Certificado de Segurança dos Sistemas de Mergulho (CSSM) dentro do prazo 
de validade e expedido(s) em nome da empresa solicitante do cadastramento, 
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onde conste a profundidade máxima de trabalho, apresentando no verso o 
endosso referente à vistoria anual (se aplicável) (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
f) Declaração de conhecimento e conformidade com a legislação em vigor 
(conforme o Anexo A da NORMAM-15/DPC) assinada pelo responsável legal e 
com firma reconhecida (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação 
do original); 
g) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do Responsável Técnico; (original ou 
cópia autenticada); 
h) Livro de Registro de Mergulho (LRM) do Responsável Técnico (original ou 
cópia autenticada); 
i) Documentação comprobatória do Médico Hiperbárico responsável pela 
condução dos tratamentos Hiperbáricos da Empresa (original ou cópia 
autenticada); 
j) Termo de Responsabilidade de Médico Hiperbárico (conforme o Anexo 2-C da 
NORMAM-15/DPC), com firma reconhecida (original ou cópia autenticada); 
k) Termo de Responsabilidade de Responsável Técnico (conforme o Anexo 2-D 
da NORMAM-15/DPC), com firma reconhecida (original ou cópia autenticada); 
l) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, referente ao serviço de Análise de Processo (cópia simples); e 
m) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento, referente ao serviço de Emissão de Ficha de Cadastro de 
Empresas (FCEM) (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

2.17 - CADASTRAMENTO DE MARINAS, CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS 

NÁUTICAS 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b)  Estatuto ou Contrato Social da entidade registrado no órgão competente 
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
c) Memorial descritivo dos recursos e facilidades disponíveis (conforme o Anexo 
6-A da NORMAM-03/DPC) (cópia simples); 
d) Parecer favorável da MB, nos aspectos afetos à segurança da navegação e à 
salvaguarda da vida humana para as obras sob, sobre e às margens das águas 
jurisdicionais brasileiras (AJB), de acordo com a NORMAM-11/DPC (original e 
cópia simples); 
e) Alvará de funcionamento expedido pelo Órgão Municipal competente (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e 
f) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

2.18 -  CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTO OU DE PESSOA FÍSICA PARA 

REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NÁUTICO PARA ARRAIS-AMADOR (ARA) 

E MOTONAUTA (MTA) 
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2.18.1 - Estabelecimento de treinamento náutico - Cadastramento inicial.  
 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto, do 
responsável legal do estabelecimento (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original); 
c) CPF do responsável legal do estabelecimento (cópia autenticada ou cópia 
simples, com apresentação do original); 
d) Estatuto, Contrato Social, Declaração de Registro na Junta Comercial ou 
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) do 
estabelecimento (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
e) Declaração de cadastramento de estabelecimento de treinamento náutico e 
amador (conforme o Anexo 6-C da NORMAM-03/DPC); 
f) CNPJ - Comprovante de inscrição e de situação cadastral (constando como 
atividade principal ou secundária da empresa “Cursos de Pilotagem”, conforme 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE) (cópia simples); 
g) Alvará de funcionamento expedido pelo órgão municipal competente (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
h) Contrato de aluguel, cessão de uso ou similares, da embarcação 
empregada no treinamento (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original) (se aplicável); e 
i)  Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
 

2.18.2 - Pessoa física para treinamento náutico - Cadastramento inicial. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Comprovante de situação cadastral no CPF (emitido pela SRFB); 
e) Declaração para cadastramento de estabelecimento de treinamento náutico 
e amador (conforme o Anexo 6-C da NORMAM-03/DPC); 
f) Contrato de aluguel, cessão de uso ou similares, da embarcação 
empregada no treinamento (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original) (se aplicável); e 
g) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 

 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

2.18.3 - Estabelecimento ou pessoa física para treinamento náutico - Renovação. 

 
Documentação necessária: 
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a) Requerimento do interessado; e 
b) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 
Observação: 
Caso tenham sofrido alteração quando do cadastramento inicial, deverão ser 
anexados os documentos relacionados nos itens 2.18.1 ou 2.18.2, referente as 
alterações. 

 

2.19 - CADASTRAMENTO DE NÚCLEOS OU DE GRUPAMENTOS REGIONAIS DOS 

ESCOTEIROS DO MAR PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NÁUTICO 

PARA ARRAIS-AMADOR (ARA) E/OU CURSO PARA A CATEGORIA DE 

VELEIRO 

 

2.19.1 - Cadastramento Inicial. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Documento oficial de identificação do responsável pela instituição, dentro da 
validade, com foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
c) CPF do responsável pela instituição (cópia autenticada ou cópia simples 
com apresentação do original); 
d) CNPJ - Comprovante de inscrição e de situação cadastral (cópia simples).  
e) Estatuto Social da instituição, onde conste sua finalidade de promoção do 
escotismo do mar (cópia autenticada ou cópia simples, com apresentação do 
original); 
f) Declaração para Cadastramento de Estabelecimento de Treinamento 
Náutico e Amador, para a categoria de Arrais-Amador (conforme o Anexo 6-C 
da NORMAM-03/DPC); e 
g) Declaração para Cadastramento de Estabelecimentos de Treinamento 
Náutico para Cursos na Categoria de Veleiro (conforme o Anexo 6-D da 
NORMAM-03/DPC) (se aplicável). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

2.19.2 - Renovação. 

 
Documentação necessária: 
 
Requerimento do interessado. 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 
Observação: 
Caso tenham sofrido alteração quando do cadastramento inicial, deverão ser 
anexados os documentos relacionados no item 2.19.1, referente às alterações. 
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2.20 - CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTO NÁUTICO HABILITADO A 

REALIZAR CURSO PARA A CATEGORIA DE VELEIRO 

 

2.20.1 - Cadastramento Inicial. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Documento oficial de identificação do responsável legal do estabelecimento, 
dentro da validade, com foto (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original); 
c) CPF do responsável legal do estabelecimento (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
d) CNPJ - Comprovante de inscrição e de situação cadastral, constando como 
atividade principal ou secundária da empresa “Cursos de Pilotagem”, conforme 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE (cópia simples); 
e) Declaração para Cadastramento de Estabelecimentos de Treinamento 
Náutico para curso para categoria de veleiro (conforme o Anexo 6-D da 
NORMAM-03/DPC); 
f) Estatuto, Contrato Social, Declaração de Registro na Junta Comercial ou 
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) do 
estabelecimento (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
g) Alvará de funcionamento expedido pelo órgão municipal competente (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
h) Contrato de aluguel, cessão de uso ou similares, da embarcação 
empregada no treinamento (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original) (se aplicável); e 
i) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
 

2.20.2 - Renovação. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; e 
b) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 
Observação: 
Caso tenham sofrido alteração quando do cadastramento inicial, deverão ser 
anexados os documentos relacionados no item 2.20.1, referente as alterações. 

 

2.21 - CADASTRAMENTO DE PERITO EM COMPENSAÇÃO DE AGULHA 

MAGNÉTICA 
 

Documentação necessária: 
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a) Requerimento do interessado; 
b) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone (fixo ou celular) - emitido há menos de 90 dias) ou 
contrato de locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um 
dos comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração 
de residência assinada; 
e) Documento comprobatório do cumprimento de um dos requisitos do item 
0204, da NORMAM-14/DPC; e 
f) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 5 dias úteis. 

 

2.22 - TERMO DE ENTREGA DA EMBARCAÇÃO 
 
Documentação necessária: 
 
a) Comprovante de pagamento das multas, despesas decorrentes da guarda, 
conservação e apreensão da embarcação; e 
b) Declaração do responsável, no Termo de Entrega de Embarcação (conforme 
o Anexo 3-F da NORMAM-07/DPC), afirmando que recebe a embarcação no 
mesmo estado de conservação e com os respectivos equipamentos, sem 
constatar qualquer irregularidade. 
 
Prazo máximo para emissão: 5 dias úteis. 

 

2.23 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE AMADOR (CHA) 

 

2.23.1 - Emissão. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples, com apresentação do original); 
c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de 
locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada; 
e) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove o bom estado 
psicofísico, incluindo limitações, caso existam. O Atestado é dispensável, caso 
seja apresentada a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, dentro da validade; 
f) Autorização dos pais ou do tutor para menores de dezoito (18) anos, quando 
se tratar da categoria de Veleiro, com firma reconhecida em cartório (se 
aplicável); 
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g) Atestado de Treinamento para a categoria pretendida (motonauta, arrais-
amador, veleiro), com firma reconhecida, emitido por estabelecimento voltado 
para o treinamento náutico e cadastrado pela CP/DL/AG; e 
h) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 
Observações: 
1) A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos: 

- Entrada dos documentos de inscrição no GAP e aplicação do exame 
escrito - 05 dias úteis; e 

- Aplicação do exame escrito e entrega da CHA, caso candidato seja 
aprovado- 05 dias úteis. 
2) O Capitão-Amador (CPA), o Mestre-Amador (MSA) e o Arrais-Amador 
(ARA), habilitados a partir de 02JUL2012 e que desejarem conduzir moto 
aquática, deverão estar habilitados, também, na categoria de Motonauta 
(MTA); 
3)  No caso de inscrição para categoria de CPA, MSA ou ARA 
concomitantemente com a de MTA será cobrada, apenas, uma GRU; e 
4)  Estão dispensadas do pagamento da GRU as pessoas carentes 
participantes de projetos governamentais destinados à formação de 
mentalidade marítima. 
 

2.23.2 - Correspondência com categorias profissionais (militar da MB, aquaviário 

e servidor público) - emissão. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); se militar da MB, 
cartão de identidade emitido pelo SIM; 
c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de 
locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples 
com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada; 
e) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove o bom 
estado psicofísico, incluindo limitações, caso existam. O Atestado é 
dispensável, caso seja apresentada a Carteira Nacional de Habilitação - CNH 
dentro da validade; 
f) CIR (no caso de aquaviário), com fotografia e dentro da validade (se 
aplicável); 
g) Certificado de conclusão de curso para Servidores Públicos extra MB 
(EANC, ETSP ou ECSP) (cópia autenticada ou cópia simples, com 
apresentação do original); e 
h) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
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Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

2.23.3 - Equivalência curricular com conteúdo programático para os exames de 

amadores - emissão. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de 
locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples 
com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada; 
e) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove o bom 
estado psicofísico, incluindo limitações, caso existam. O Atestado é 
dispensável, caso seja apresentada a Carteira Nacional de Habilitação - CNH 
dentro da validade; 
f) CIR (no caso de aquaviário), com fotografia e dentro da validade (se 
aplicável); 
g) Currículo do curso realizado, que atenda as especificações contidas no 
Anexo 5-A da NORMAM-03/DPC, que justifique a concessão da categoria 
pretendida (cópia autenticada ou cópia simples, com apresentação do 
original); e 
h) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 
Observação: 
O procedimento para concessão, exclui a condução de embarcações do tipo 
moto aquática. O interessado em habilitar-se na categoria de motonauta 
deverá cumprir os procedimentos previstos no item 0504 da NORMAM-
03/DPC. 

 

2.23.4 - Renovação. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de 
locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada; 
c) CHA original (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
d) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove o bom estado 
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psicofísico, incluindo limitações, caso existam. O Atestado é dispensável, caso 
seja apresentada a Carteira Nacional de Habilitação - CNH dentro da validade; 
e 
e) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 7 dias úteis. 
 
Observação: 
Ao amador da categoria CPA, MSA e ARA, habilitado antes de 02JUL2012, 
que desejar continuar a conduzir moto aquática será exigida a habilitação 
específica de Motonauta (MTA). Para tal, além dos documentos acima listados, 
deverá apresentar o Atestado de Treinamento para Motonauta (anexo 5-E da 
NORMAM-03/DPC) ou informações e documentos que comprovem a sua 
experiência na condução de moto aquática (de acordo com o a alínea c) do 
item 0505 da NORMAM-03/DPC). 
 

2.23.5 - Agregação de motonauta (MTA) à categoria de capitão-amador (CPA), 

mestre-amador (MSA) ou arrais-amador (ARA) - emissão. 
 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 

b) Carteira de Habilitação de Amadores (CHA) (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
c) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de 
locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples 
com apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada; 
d) Atestado de treinamento para motonauta obtido junto ao estabelecimento 
de treinamento náutico/amador cadastrado (conforme o Anexo 5-E da 
NORMAM-03/DPC); e 
e) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 

 
Prazo máximo para emissão: 7 dias úteis. 

 
Observação: 
Para os amadores habilitados antes de 2JUL2012, esse atestado poderá ser 
substituído pela apresentação de informações e documentos que comprovem 
a sua experiência na condução de moto aquática. 

 

2.23.6 - 2ª Via. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
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c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);  
d) Declaração de extravio, roubo, furto ou danos devidamente preenchida, 
(conforme o Anexo 5-D da NORMAM-03/DPC) ou Boletim de Ocorrência; e 
e) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 7 dias úteis. 

 

2.24 - PARECER REFERENTE A OBRAS SOB, SOBRE E ÀS MARGENS DE ÁGUAS 

SOB JURISDIÇÃO BRASILEIRA (AJB) E DRAGAGEM  

 
O detalhamento da documentação necessária e pré-requisitos devem ser 
consultados na NORMAM-11/DPC. 

 

2.24.1 - Obras em Geral. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Procuração (se aplicável); 
c) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
d) Planta de localização (assinado pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
e) Planta de situação (assinado pelo engenheiro responsável, constando o seu 
nome completo e registro no CREA); 
f) Planta de construção (projeto) (assinado pelo engenheiro responsável, 
constando o seu nome completo e registro no CREA); 
g) Memorial descritivo; 
h) Documentação fotográfica; 
i) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 
j) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples) exceto para órgãos públicos. 
 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 
 

Observações:  
1) Todos os documentos acima deverão ser apresentados em duas vias; e 
2) Após a execução da obra, caso tenha dimensões horizontais superiores a 
20m, deverá ser apresentada a Planta Final de Situação (PFS), em duas vias, 
conforme o Anexo 1-B da NORMAM-11/DPC.  
 

2.24.2 - Portos ou Instalações portuárias, cais, píeres, molhes, trapiches, 

marinas ou similares. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Procuração (se aplicável);  
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c) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) 
(se aplicável);        
d) Planta de localização (assinado pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
e) Planta de situação (assinado pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
f) Planta de construção (projeto) (assinado pelo engenheiro responsável, 
constando o seu nome completo e registro no CREA); 
g) Memorial descritivo; 
h) Documentação fotográfica; 
i) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 
j) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), exceto para órgãos públicos.    
 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 
 

Observações:  
1) Todos os documentos acima deverão ser apresentados em duas vias;  
2) Para as obras enquadradas no escopo do Decreto nº 8.033/2013, o 

parecer da AM deve ser emitido no prazo máximo de 15 dias corridos, 

sendo que a inspeção no local deve ocorrer em até 5 dias corridos, a partir 
da protocolização de toda documentação acima descrita; e 
3) Após a execução da obra, caso tenha dimensões horizontais superiores a 
20m, deverá ser apresentada a Planta Final de Situação (PFS), em duas vias, 
conforme o Anexo 1-B da NORMAM-11/DPC.  

 

2.24.3 - Viveiros para aquicultura.    

 
Documentação necessária: 

 
O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) encaminhará consulta à CP, DL ou 
AG com jurisdição sobre a área onde se pretende realizar o projeto, 
acompanhada da seguinte documentação: 
a) Planta de localização (assinada pelo responsável técnico cadastrado no 
Cadastro Técnico Federal do IBAMA); 
b) Planta do Perímetro externo (assinada pelo responsável técnico 
cadastrado no Cadastro Técnico Federal do IBAMA); 
c) Planta de construção dos equipamentos (assinada pelo responsável 
técnico cadastrado no Cadastro Técnico Federal do IBAMA); 
d) Memorial descritivo (assinado pelo responsável técnico cadastrado no 
Cadastro Técnico Federal do IBAMA); 
e) Termo de compromisso assinado pelo interessado ou seu representante 
legal; 
f) Documentação fotográfica; e 
g)  Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), exceto para órgãos públicos. 

 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 
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2.24.4 - Lançamento de petrechos para atração e/ou captura de pescado. 
 

Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Planta de localização (assinada pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
c) Memorial descritivo (assinado pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
d) Termo de compromisso assinado pelo interessado ou seu representante 
legal; 
e) Documentação fotográfica; e 
f) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), exceto para órgãos públicos. 
 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 
 
Observação: 
Todos os documentos acima deverão ser apresentados em duas vias. 
 

2.24.5 - Lançamento de cabos e dutos submarinos ou estruturas similares.  
 

Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Planta de localização (assinada pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
c) Memorial descritivo (assinado pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 
e) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), exceto para órgãos públicos. 
 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 

 
Observações: 
1) Todos os documentos acima deverão ser apresentados em duas vias; e 
2) Após a execução da obra, caso tenha dimensões horizontais superiores a 
20m, deverá ser apresentada a Planta Final de Situação (PFS), em duas vias, 
conforme o Anexo 1-B da NORMAM-11/DPC. 

 

2.24.6 - Construção de pontes rodoviárias ou similares sobre águas. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Planta de situação;  
c) Planta de localização (assinada pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
d) Documentação fotográfica; 
e) Planta de construção (projeto);  
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f) Memorial descritivo (assinado pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
g) Levantamento batimétrico e de correntes; 
h) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 
i) Estudo sobre a navegação existente, abrangendo as principais empresas 
que trafegam na área; 
j)  Projeto da sinalização náutica da ponte, conforme preconizado na 
NORMAM-17/DHN, a ser elaborado após a aprovação da obra; e 
k) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), exceto para órgãos públicos. 
 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 

 
Observações: 
1) Todos os documentos acima deverão ser apresentados em duas vias; e 
2) Após a execução da obra, caso tenha dimensões horizontais superiores a 
20m, deverá ser apresentada a Planta Final de Situação (PFS), em duas vias, 
conforme o Anexo 1-B da NORMAM-11/DPC. 

 

 2.24.7 - Cabos e dutos aéreos e estruturas similares. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Planta de localização (assinada pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
c) Planta de situação (assinada pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
d) Planta de construção (assinada pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
e) Memorial descritivo (assinado pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
f) Estudo sobre a navegação existente, abrangendo as principais empresas 
que trafegam na área; e 
g)  Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), exceto para órgãos públicos. 
 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 

 
Observações: 
1) Todos os documentos acima deverão ser apresentados em duas vias; e 
2) Após a execução da obra, caso tenha dimensões horizontais superiores a 
20m, deverá ser apresentada a Planta Final de Situação (PFS), em duas vias, 
conforme o Anexo 1-B da NORMAM-11/DPC. 
 

 2.24.8 - Plataformas e unidades de produção de petróleo ou gás. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Planta de localização (assinada pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
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c) Planta de situação; 
d)  Planta de construção da plataforma (assinada pelo engenheiro 
responsável, constando o seu nome completo e registro no CREA); 
e) Memorial descritivo (assinado pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
f) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e 
g)  Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), exceto para órgãos públicos. 
 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 

 
Observações: 
1) Todos os documentos acima deverão ser apresentados em duas vias; e 
2) Após a execução da obra, caso tenha dimensões horizontais superiores a 
20m, deverá ser apresentada a Planta Final de Situação (PFS), em duas vias, 
conforme o Anexo 1-B da NORMAM-11/DPC. 

 

 2.24.9 - Flutuantes ou embarcações fundeadas não destinadas à navegação. 
 

Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Planta de localização (assinada pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
c) Planta de situação (assinada pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
d) Memorial descritivo (assinado pelo engenheiro responsável, constando o 
seu nome completo e registro no CREA); 
e) Alvará da Prefeitura, caso seja desenvolvida atividade comercial; e 
f) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), exceto para órgãos públicos. 
 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 
 
Observações: 
1) Todos os documentos acima deverão ser apresentados em duas vias; e 
2) Após a CP/DL/AG emitir o parecer favorável, o interessado deverá ser 
orientado para providenciar a inscrição da embarcação para obtenção do 
Título e Inscrição de Embarcação (TIE). 

 

2.24.10 - Boias de amarração de embarcação. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Memorial descritivo; 
c) Carta náutica (confeccionada pela DHN) de maior escala da área, 
contendo a plotagem do local de lançamento das boias;  
d) Documento de regularização da embarcação (cópia autenticada); e 
e)  Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), exceto para órgãos públicos. 
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Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 
 
Observações: 
1) Todos os documentos acima deverão ser apresentados em duas vias; e 
2) Após a CP/DL/AG emitir o parecer favorável, o interessado deverá ser 
orientado a informar imediatamente a CP/DL/AG, quando do estabelecimento 
efetivo da boia, para divulgação em Avisos aos Navegantes. 

 

 2.24.11 - Boias de amarração para navios de cruzeiro e outros. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Memorial descritivo; 
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 
d)  Carta náutica (confeccionada pela DHN) de maior escala da área, 
contendo a plotagem do local de lançamento das boias; 
e) Termo de compromisso; e 
f) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), exceto para órgãos públicos. 
 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 
 

Observação: 
Após a CP/DL/AG emitir o parecer favorável, o interessado deverá ser 
orientado a informar imediatamente a CP/DL/AG, quando do 
estabelecimento efetivo da boia, para divulgação em Avisos aos 
Navegantes. 

 

2.24.12 - Dragagem. 
 

a) Pedido Preliminar de Dragagem. 

 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento do interessado ao Capitão dos Portos, via DL ou AG quando 
for o caso, contendo as seguintes informações: 

- Volume estimado do material a ser dragado; 
- Duração estimada da atividade de dragagem, citando as datas previstas 

de início e término; 
- Profundidades atuais e/ou estimadas da área a ser dragada e, quando 

couber, da área de despejo; 
- Profundidade desejada na área a ser dragada; 
- Tipo de equipamento a ser utilizado durante os serviços; e 
- Tipo de sinalização náutica a ser empregada para prevenir acidentes da 

navegação na área da dragagem. 
II) Carta náutica de maior escala, editada pela DHN (ou carta de praticagem 
ou croquis de navegação ou mapa, editados por órgão público) contendo o 
traçado da área a ser dragada e da área de despejo de material dragado, 
com a identificação de suas coordenadas geográficas. Na inexistência dos 
documentos anteriormente citados, poderão ser utilizadas plantas de situação 
e localização, elaboradas por profissional habilitado. 
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Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
 
Observação: 
O prazo máximo acima mencionado refere-se à emissão do “parecer de nada 
a opor”. 

 

b) Autorização para início da Atividade de Dragagem. 

 
Documentação necessária: 

 
I) Requerimento do interessado, constando as datas previstas para seu início 
e término, entregue com o mínimo de 15 dias antes do início previsto da 
dragagem; e 
II) Licença Ambiental (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação 
do original). 
 
Prazo máximo para emissão: 5 dias úteis. 

 

2.25 - PESQUISA, REMOÇÃO, DEMOLIÇÃO OU EXPLORAÇÃO DE COISAS E 

BENS AFUNDADOS, SUBMERSOS, ENCALHADOS E PERDIDOS  
 

2.25.1 - Pesquisa, Remoção, Demolição ou Exploração de Bens Soçobrados Não 

Pertencentes à União. 
 

a) Pesquisa. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado ao DPC com a informação da área de 
operação, solicitando a licença para pesquisa do bem; 
II) 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);  
III) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
IV) Relação dos meios (embarcações) disponíveis para execução dos 
serviços, descrevendo suas características principais. Para cada meio, deve 
ser informado o nº de vagas a serem reservadas para embarque de 
observadores; 
V) Relação de todos os equipamentos/instrumentos a serem empregados na 
pesquisa; 
VI) Memorial descritivo da faina. Caso a faina envolva atividades de 
mergulho, tal memorial deverá ser assinado por mergulhador profissional 
devidamente habilitado, nos termos da NORMAM-15/DPC; e 
VII) Parecer do órgão ambiental competente, quando o bem estiver situado 
em área de Unidade de Conservação, como Parques Marinhos, Reservas 
Ecológicas e Biológicas. 
 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 
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b) Remoção, Demolição ou Exploração. 
 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado ao Comandante do Distrito Naval (ComDN), 
com a informação da área de operação, solicitando a licença para remoção, 
demolição ou exploração do bem; 
II) 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);  
III) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
IV) Cópia do documento que autorizou a pesquisa na área; 
V) Relação dos meios (embarcações) disponíveis para execução dos 
serviços, descrevendo no caso de navios, todos os equipamentos existentes 
a bordo; 
VI) Memorial descritivo; 
VII) Parecer do órgão responsável pelo controle do meio ambiente, quando o 
bem estiver situado em área de Unidade de Conservação, como Parques 
Marinhos, Reservas Ecológicas e Biológicas; e 
VIII) Relação do pessoal técnico que participará das operações. 
 
Prazo máximo para emissão: 120 dias úteis. 
 

2.25.2 - Pesquisa, Remoção, Demolição ou Exploração de Bens Soçobrados 

Pertencentes à União. 

 

a) Pesquisa. 

 
Documentação necessária: 
 
I) Requerimento do interessado ao DPC solicitando autorização para 
realização de pesquisa numa determinada área (especificar a área em 
longitude e latitude), identificando a coisa ou bem a ser pesquisado, bem 
como apresentando seus dados históricos e suas respectivas referências 
bibliográficas, além da última posição conhecida de tal coisa ou bem; 
II) 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);  
III) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
IV) Relação dos meios (embarcações) disponíveis para execução dos 
serviços, descrevendo suas características principais. Para cada meio, deve 
ser informado o nº de vagas a serem reservadas para embarque de 
observadores; 
V) Relação de todos os equipamentos/instrumentos a serem empregados na 
pesquisa; 
VI) Relação dos técnicos que embarcarão, com seus currículos e cursos, que 
os qualifiquem para a atividade; 
VII) Memorial descritivo da faina; 
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VIII) Planilha de custos; 
IX) Parecer do órgão ambiental competente, quando o bem estiver situado 
em área de unidades de conservação federal, estadual ou municipal; e 
X) Documentos que demonstrem experiência em atividade de pesquisa, 
localização ou exploração de coisas e bens submersos, tais como currículos, 
outras pesquisas realizadas. 
 
Prazo máximo para emissão: 90 dias úteis. 
 

b) Remoção ou Demolição. 

 
Documentação necessária: 
 

I) Requerimento do interessado ao Chefe do Estado-Maior da Armada 
(CEMA) solicitando autorização para remoção ou demolição do bem 
soçobrado ou encalhado (citar o nome) e sua localização (especificar 
coordenadas em longitude e latitude). No caso de remoção, especificar o 
novo posicionamento; 
II) 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);  
III) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
IV)  Relação dos meios (embarcações) disponíveis para os serviços, 
descrevendo todos os equipamentos com suas principais características; 
V) Memorial descritivo. No caso de demolição, descrever se a demolição será 
parcial ou total; 
VI) Parecer do órgão ambiental competente, quando o bem estiver situado 
em área de unidades de conservação federal, estadual ou municipal; 
VII) Documento que autorizou a pesquisa na área (cópia simples); 
VIII)  Relatório final de pesquisa (cópia simples); e 
IX) Documentos que demonstrem experiência em atividade de remoção ou 
demolição de coisas e bens submersos, tais como currículos, outras 
remoções ou demolições realizadas. 
 

Prazo máximo para emissão: 150 dias úteis. 
 

c) Exploração. 
 

Documentação necessária: 
 

I)  Requerimento do interessado ao Chefe do Estado-Maior da Armada 
(CEMA), com a informação da área de operação, solicitando autorização para 
exploração do casco (de madeira ou de aço), nome (se conhecido) ou dos 
bens localizados no ponto de coordenadas (latitude e longitude); 
II) 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);  
III) CPF (se pessoa física) ou CNPJ (se pessoa jurídica) (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
IV) Documento que autorizou a pesquisa na área (cópia simples); 
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V) Relação dos técnicos que embarcarão (museólogos, arqueólogos, 
mergulhadores e similares) com seus currículos e cursos que os qualifiquem 
para a atividade; 
VI) Relação dos equipamentos existentes a bordo para a execução da 
atividade; 
VII) Memorial descritivo: 
VIII) Planilha de custos; 
IX) Parecer do órgão ambiental competente, quando o bem estiver situado 
em área de unidades de conservação federal, estadual ou municipal; 
X) Documentos que demonstrem experiência em atividade de exploração de 
coisas e bens submersos, tais como currículos, outras explorações realizadas 
etc; e 
XI) Relatório final de pesquisa (cópia simples). 

 
Prazo máximo para emissão: 150 dias úteis. 

 

2.26 - ATESTADO DE INSCRIÇÃO TEMPORÁRIA (AIT) DE EMBARCAÇÕES 

ESTRANGEIRAS 

 

2.26.1 -  Transporte de Petróleo, seus Derivados e Biocombustíveis. 

  
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme o 
Anexo 2-I da NORMAM-04/DPC (2 vias); 
b) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) - ANTAQ; 
c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) da empresa 
afretadora; 
d) Declaração de Registro na Junta Comercial, Estatuto ou Contrato Social da 
empresa afretadora; 
e) Declaração Formal de Responsabilidade Civil (conforme o modelo do 
Anexo 2-J da NORMAM-04/DPC); 
f) Declaração de adesão ao Sistema de Monitoramento Marítimo de Apoio às 
Atividades do Petróleo (SIMMAP) - (conforme o modelo do Anexo 2-L da 
NORMAM-04/DPC); 

  g) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira); 
h) Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck 
removal); 
i) Certificado de Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por 
Óleo ou outra garantia financeira equivalente; 
j)  Procuração do Armador, Afretador, Proprietário, Operador para o 
representante legal da embarcação. Documento oficial de procuração, no 
qual deverá constar, obrigatoriamente e de forma explícita, a atribuição de 
poder a esse procurador para receber, em nome do armador/afretador, 
notificação de infração, citação judicial e qualquer modalidade de 
comunicação oriunda de autoridade governamental brasileira; e 
k) Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa 
afretadora e do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-
mail e responsável das empresas). 
 
Prazo máximo para emissão: 8 dias úteis. 
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2.26.2 - Transporte de Carga (exceto petróleo e seus derivados).   
  

Documentação necessária: 
 
a) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme o 
Anexo 2-I da NORMAM-04/DPC (2 vias); 
b) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) - ANTAQ; 
c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) da empresa 
afretadora; 
d) Declaração de Registro na Junta Comercial, Estatuto ou Contrato Social da 
empresa afretadora; 
e) Declaração Formal de Responsabilidade Civil (conforme o modelo do 
Anexo 2-J da NORMAM-04/DPC); 
f) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira); 
g) Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck 
removal); 
h) Procuração do Armador, Afretador, Proprietário, Operador para o 
representante legal da embarcação. Documento oficial de procuração, no 
qual deverá constar, obrigatoriamente e de forma explícita, a atribuição de 
poder a esse procurador para receber, em nome do armador/afretador, 
notificação de infração, citação judicial e qualquer modalidade de 
comunicação oriunda de autoridade governamental brasileira; e 
i)  Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa 
afretadora e do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-
mail e responsável das empresas). 
 

Prazo máximo para emissão: 8 dias úteis. 
 

 2.26.3 - Apoio Marítimo. 
 

Documentação necessária: 
 
a) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme o 
Anexo 2-I da NORMAM-04/DPC (2 vias); 
b) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) - ANTAQ; 
c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) da empresa 
afretadora; 
d) Declaração de Registro na Junta Comercial, Estatuto ou Contrato Social da 
empresa afretadora; 
e) Declaração Formal de Responsabilidade Civil (conforme o modelo do 
Anexo 2-J da NORMAM-04/DPC); 
f) Declaração de adesão ao Sistema de Monitoramento Marítimo de Apoio às 
Atividades do Petróleo (SIMMAP) - (conforme o modelo do Anexo 2-L da 
NORMAM-04/DPC); 
g) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira); 
h) Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck 
removal); 
i) Procuração do Armador, Afretador, Proprietário, Operador para o 
representante legal da embarcação. Documento oficial de procuração, no 
qual deverá constar, obrigatoriamente e de forma explícita, a atribuição de 
poder a esse procurador para receber, em nome do armador/afretador, 
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notificação de infração, citação judicial e qualquer modalidade de 
comunicação oriunda de autoridade governamental brasileira; e 
j) Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa 
afretadora e do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-
mail e responsável das empresas). 
 
Prazo máximo para emissão: 8 dias úteis. 

 

2.26.4 - Prospecção, Perfuração, Produção e Armazenamento de Petróleo 

(Plataformas, Navios-Sonda, FPSO e FSO). 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme o 
Anexo 2-I da NORMAM-04/DPC (2 vias); 
b) Contrato(s) de Afretamento (entre o Proprietário e todos os envolvidos na 
operação); 
c) Portaria da ANP autorizando a exploração do bloco petrolífero, publicada 
no DOU; 
d) Contrato(s) de Prestação de Serviços; 
e) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) da empresa 
afretadora; 
f) Declaração de Registro na Junta Comercial, Estatuto ou Contrato Social da 
empresa afretadora; 
g) Declaração Formal de Responsabilidade Civil (conforme o modelo do 
Anexo 2-J da NORMAM-04/DPC); 
h) Declaração de adesão ao Sistema de Monitoramento Marítimo de Apoio às 
Atividades do Petróleo (SIMMAP) - somente para plataformas de perfuração e 
navios sonda - (conforme o modelo do Anexo 2-L da NORMAM-04/DPC); 
i) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira); 
j) Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck 
removal); 
k) Certificado de Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição 
por Óleo ou outra garantia financeira equivalente; 
l) Procuração do Armador, Afretador, Proprietário, Operador para o 
representante legal da embarcação. Documento oficial de procuração, no 
qual deverá constar, obrigatoriamente e de forma explícita, a atribuição de 
poder a esse procurador para receber, em nome do armador/afretador, 
notificação de infração, citação judicial e qualquer modalidade de 
comunicação oriunda de autoridade governamental brasileira; e 
m) Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa 
afretadora e do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-
mail e responsável das empresas). 
 
Prazo máximo para emissão: 8 dias úteis. 
 

2.26.5 - Atividades Subaquáticas (Apoio a Mergulho). 
 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme o 
Anexo 2-I da NORMAM-04/DPC (2 vias); 
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b) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) - ANTAQ; 
c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) da empresa 
afretadora; 
d) Declaração de Registro na Junta Comercial, Estatuto ou Contrato Social da 
empresa afretadora; 
e) Declaração Formal de Responsabilidade Civil (conforme o modelo do Anexo 
2-J da NORMAM-04/DPC); 
f) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira); 
g) Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck 
removal); 
h) Procuração do Armador, Afretador, Proprietário, Operador para o 
representante legal da embarcação. Documento oficial de procuração, no qual 
deverá constar, obrigatoriamente e de forma explícita, a atribuição de poder a 
esse procurador para receber, em nome do armador/afretador, notificação de 
infração, citação judicial e qualquer modalidade de comunicação oriunda de 
autoridade governamental brasileira; e 
i)  Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa 
afretadora e do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-
mail e responsável das empresas). 
 
Prazo máximo para emissão: 8 dias úteis. 

 

2.26.6 - Pesca. 
 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme o 
Anexo 2-I da NORMAM-04/DPC (2 vias); 
b) Portaria do Órgão Federal responsável pela atividade de pesca, publicada 
no D.O.U., autorizando a empresa a afretar a embarcação; 
c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) da empresa 
afretadora; 
d) Declaração de Registro na Junta Comercial, Estatuto ou Contrato Social da 
empresa afretadora; 
e) Declaração Formal de Responsabilidade Civil (conforme o modelo do Anexo 
2-J da NORMAM-04/DPC); 
f) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira); 
g) Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck 
removal); 
h) Procuração do Armador, Afretador, Proprietário, Operador para o 
representante legal da embarcação. Documento oficial de procuração, no qual 
deverá constar, obrigatoriamente e de forma explícita, a atribuição de poder a 
esse procurador para receber, em nome do armador/afretador, notificação de 
infração, citação judicial e qualquer modalidade de comunicação oriunda de 
autoridade governamental brasileira; e 
i)  Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa 
afretadora e do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-
mail e responsável das empresas). 
 
Prazo máximo para emissão: 8 dias úteis. 

 

2.26.7 - Transporte de Passageiros na Navegação Interior. 
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Documentação necessária: 
 
a) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme o 
Anexo 2-I da NORMAM-04/DPC (2 vias); 
b) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) - ANTAQ; 
c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) da empresa 
afretadora; 
d) Declaração de Registro na Junta Comercial, Estatuto ou Contrato Social da 
empresa afretadora; 
e) Declaração Formal de Responsabilidade Civil (conforme o modelo do Anexo 
2-J da NORMAM-04/DPC); 
f) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira); 
g) Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck 
removal); 
h) Procuração do Armador, Afretador, Proprietário, Operador para o 
representante legal da embarcação. Documento oficial de procuração, no qual 
deverá constar, obrigatoriamente e de forma explícita, a atribuição de poder a 
esse procurador para receber, em nome do armador/afretador, notificação de 
infração, citação judicial e qualquer modalidade de comunicação oriunda de 
autoridade governamental brasileira; e 
i)  Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa 
afretadora e do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-
mail e responsável das empresas). 
 
Prazo máximo para emissão: 8 dias úteis. 

 

2.27 - PERÍCIA TÉCNICA PARA EMISSÃO DO AIT E DA DECLARAÇÃO DE 

CONFORMIDADE PARA OPERAÇÃO EM AJB 

 
Documentação necessária: 
 
a) Solicitação de Perícia (conforme o modelo do Anexo 2-E da NORMAM-
04/DPC; 
b) Requerimento ao DPC  já deferido ou ao CP/DL solicitando autorização para 
operação em AJB (Anexo 2-I da NORMAM-04/DPC), conforme a atividade da  
embarcação prevista no Capítulo 2 da NORMAM-04/DPC; 
c) Portaria do Estado-Maior da Armada, publicada no Diário Oficial da União, 
autorizando a operação da embarcação de bandeira estrangeira a ser 
empregada nas atividades de pesquisa e investigação científica (se aplicável); e 
d) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de (cópia 
simples). 

 
Prazo máximo para emissão: 5 dias úteis. 

 

2.28 - DECLARAÇÃO DE VISTORIA DE CONDIÇÃO 

 

2.28.1 - Liberação do navio para carregamento. 
 
Documentação necessária: 
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a) Documento de resposta da DPC, autorizando a realização da Vistoria de 
Condição enviando ao solicitante com cópias para a CP/DL/AG de jurisdição 
da realização da Vistoria e para a Entidade Especializada que realizará a 
vistoria;  
b) Original e cópia da Declaração da Vistoria de Condição (DVC) (Anexo 3-B 
da NORMAM-04/DPC ou Anexo 10-G da NORMAM-01/DPC) emitida pelo 
Vistoriador da Sociedade Classificadora ou da Entidade Especializada 
contratada pelo interessado para realização da vistoria; e 
c)  Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 8 dias úteis. 
 
Observação:  
Aplicável para navios graneleiros e nos de transporte combinado ore-oil ou ore-
bulk-oil, com mais de 18 anos, a contar da data do batimento de quilha, para 
carregamento de granéis sólidos de peso específico maior ou igual a 1,78 t/m

3
. 

 

 

2.29 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA EMBARCAÇÕES QUE 

TRANSPORTAM PETRÓLEO, SEUS DERIVADOS (EMBARCAÇÕES E 

PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO E FSU) E BIOCOMBUSTÍVEIS. 
 

Documentação necessária: 
 

a) Solicitação de Perícia (conforme o modelo do Anexo 2-E da NORMAM-     
04/DPC; 
b) Requerimento ao DPC  já deferido ou ao CP/DL solicitando autorização para 
operação em AJB (Anexo 2-I da NORMAM-04/DPC), conforme a atividade da  
embarcação prevista no Capítulo 2 da NORMAM-04/DPC; 
c) Portaria do Estado-Maior da Armada, publicada no Diário Oficial da União, 
autorizando a operação da embarcação de bandeira estrangeira a ser 
empregada nas atividades de pesquisa e investigação científica (se aplicável); e 
d) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento exceto para órgãos públicos (cópia simples).  

 
Prazo máximo para emissão: 8 dias úteis. 

 

2.30 - RECLASSIFICAÇÃO PARA UMA VIAGEM 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado, solicitando a reclassificação da embarcação 
para área marítima desejada;  
b) Declaração de um engenheiro naval (com respectiva ART) atestando que a 
embarcação possui estabilidade e resistência estrutural satisfatórias para 
efetuar a viagem pretendida. No caso de embarcações classificadas ou 
certificadas por Sociedade Classificadora ou Entidade Certificadora, tal 
declaração somente poderá ser concedida por essas entidades;  
c) Realização de vistoria pela CP, DL ou AG quando deverão ser verificados os 
setores de equipamentos, salvatagem e rádio constantes da lista de verificação 
aplicável ao tipo de navegação pretendida. Para as embarcações classificadas 
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ou certificadas por Entidades Certificadoras, tal vistoria poderá ser efetuada 
por essas entidades, devendo ser apresentado à CP, DL ou AG documento 
atestando o resultado satisfatório da vistoria; 
d) Realização de perícia pela CP, DL ou AG para avaliar a necessidade de 
uma eventual alteração no CTS; e 
e) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 5 dias úteis. 

 

2.31 - RETIRADA DE EXIGÊNCIAS DE VISTORIAS, PERÍCIAS E INSPEÇÕES  

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado discriminando as exigências a serem retiradas; 
b) Cópia dos Formulários A e B do Relatório de Inspeção correspondente; e 
c) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 3 dias úteis. 
 
Observação: 
O prazo máximo acima mencionado refere-se à retirada de exigências. 

 

2.32 - ANÁLISE DOCUMENTAL “SIRE” (SHIP INSPECTION REPORT) PARA 

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA TRANSPORTE DE 

PETRÓLEO E DE SEUS DERIVADOS 
 

Documentação necessária: 
 

a) Solicitação de Perícia (conforme o modelo do Anexo 2-E da NORMAM-     
04/DPC; 
b) Requerimento ao DPC já deferido ou ao CP/DL solicitando autorização para 
operação em AJB (Anexo 2-I da NORMAM-04/DPC), conforme a atividade da  
embarcação prevista no Capítulo 2 da NORMAM-04/DPC; 
c) Portaria do Estado-Maior da Armada, publicada no Diário Oficial da União, 
autorizando a operação da embarcação de bandeira estrangeira a ser 
empregada nas atividades de pesquisa e investigação científica (se aplicável); 
e 
d) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento exceto para órgãos públicos (cópia simples). 

 
Prazo máximo para emissão: 3 dias úteis. 

 

2.33 - CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS 

POR POLUIÇÃO DE ÓLEO 

 
Documentação necessária: 
 

a) Requerimento do interessado;  
b) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
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c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Apólice(s) de seguro(s) do(s) navio(s); e 
e) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 25 dias úteis. 
 
Observações:  
1) A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação: 

 
- Entrada no GAP da CP/DL/AG, análise e encaminhamento à DPC - 05 dias 

úteis; 
- Recebimento na DPC e processamento - 15 dias úteis; e 
- Recebimento na CP/DL/AG e encaminhamento ao GAP - 05 dias úteis. 

2) Um único requerimento pode apresentar várias apólices. 
 

2.34 -  REGISTRO, AVERBAÇÃO E CANCELAMENTO DA CONDIÇÃO DE 

ARMADOR 

 

2.34.1 - Registro de Armador. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 
b) Procuração (se aplicável); 
c) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
d) Documento oficial de identificação com foto dos sócios/dirigentes que 
assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes (se pessoa física); 
e) CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física); 
f) 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.). 
Tais documentos deverão ser registrados na Junta Comercial do Estado;  
g) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (se pessoa 
jurídica); 
h) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, 
INSS e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física); 
i) Contrato de afretamento/arrendamento ou outra forma de cessão de posse 
de embarcação (Contrato de Armação), se for o caso; 
j) Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM) ou Título de Inscrição 
de Embarcação (TIE) das embarcações a serem armadas; 
k) Comprovante de inscrição do Armador e da Embarcação no Registro Geral 
da Atividade Pesqueira (RGP), para embarcação destinada à pesca; 
l) Licença para Pesca em nome do atual proprietário/armador - para 
embarcação destinada à pesca; 

http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20A%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Modelo%20Req%20Reg%20Propriedade.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
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m) Seguro Obrigatório da embarcação - DPEM, quitado e dentro da validade, 
com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do banco ou 
declaração da seguradora de que o seguro foi pago; e 
n) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco 
do Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo. 
 
Prazo máximo para emissão: 42 dias úteis. 
 
 
 
Observações: 
1) A DPC considera, como dados de planejamento, os seguintes prazos de 
tramitação: 

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, análise e encaminhamento do processo ao 
TM - 07 dias úteis; 

- Recebimento no TM, análise e encaminhamento do Diploma do Armador  à 
CP/DL/AG - 30 dias úteis; e 

- Recebimento na CP/DL/AG e encaminhamento ao GAP do Diploma do 
Armador - 05 dias úteis; 
2) As cópias dos documentos deverão ser autenticadas; 
3) Os documentos em língua estrangeira deverão vir acompanhados de 
tradução pública juramentada; 
4) Todos os documentos deverão estar dentro da validade;  
5) Para cada embarcação com até 100 AB averbada deverá ser recolhida 
custa do TM por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU); e 
6) Caso haja discrepâncias entre a documentação aqui relacionada e a 
constante do sítio do Tribunal Marítimo, prevalecerá a lista do TM. 
 

2.34.2 - Averbação do Registro de Armador. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 
b) Procuração (se aplicável);  
c) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
d) Documento oficial de identificação com foto dos sócios/dirigentes que 
assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes (se pessoa física ou 
armador de pesca); 
e) CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física ou armador de pesca); 
f) 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.). Tais documentos deverão ser registrados na Junta Comercial do Estado; 
g) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (se pessoa 
jurídica); 

http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20A%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Modelo%20Req%20Reg%20Propriedade.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
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h) Certificado de Registro de Armador (CRA - Original) ou Declaração de 
extravio ou justificativa de sua ausência; 
i) Contrato de afretamento/arrendamento ou outra forma de cessão da posse 
da embarcação, se for o caso; 
j) Seguro Obrigatório da embarcação - DPEM, quitado e dentro da validade, 
com comprovante de pagamento ou com autenticação mecânica do banco ou 
declaração da seguradora de que o seguro foi pago, quando se tratar de 
averbação de embarcação; e 
k) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco 
do Brasil, conforme Tabela de Custas do TM. 
Prazo máximo para emissão: 42 dias úteis. 
 
Observações: 
1) A DPC considera, como dados de planejamento, os seguintes prazos de 
tramitação: 

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, análise e encaminhamento do processo ao 
TM - 07 dias úteis; 

- Recebimento no TM, análise e encaminhamento do Diploma do Armador à 
CP/DL/AG - 30 dias úteis; e 

- Recebimento na CP/DL/AG e encaminhamento ao GAP do Diploma do 
Armador - 05 dias úteis; 
2) As cópias dos documentos deverão ser autenticadas; 
3) Os documentos em língua estrangeira deverão vir acompanhados de 
tradução pública juramentada; 
4) Todos os documentos deverão estar dentro da validade;  
5) Para cada embarcação com até 100 AB averbada deverá ser recolhida 
custa do TM por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU); e 
6) Caso haja discrepâncias entre a documentação aqui relacionada e a 
constante do sítio do Tribunal Marítimo, prevalecerá a lista do TM. 
 

2.34.3 - Cancelamento do Registro de Armador. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal 
Marítimo (Anexos A e C da Portaria nº 6/2015, do TM); 
b) Procuração (se aplicável);  
c) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da 
validade (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) (se 
aplicável); 
d) Documento oficial de identificação com foto dos sócios/dirigentes que 
assinam pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes (se pessoa física); 
e) CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa e/ou dos 
proprietários/requerentes (se pessoa física); 
f) 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); 
g) Comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ (se pessoa 
jurídica); 
h) Certificado de Registro de Armador (CRA - Original) ou Declaração de 
extravio ou justificativa de sua ausência; e 

http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20A%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Modelo%20Req%20Reg%20Propriedade.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
http://www.mar.mil.br/tm/download/documentos/portaria_n6_2015_aprovada/Anexo%20C%20-%20Port%206-2015-TM%20-%20Rol%20de%20Doc%20-%20Anexo%20ao%20requerimento.pdf
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i) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco 
do Brasil, conforme Tabela de Custas constante do sitio do TM.  

   

Prazo máximo para emissão: 42 dias úteis. 
 
Observações: 
1) A DPC considera, como dados de planejamento, os seguintes prazos de 
tramitação: 

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, análise e encaminhamento do processo ao 
TM - 07 dias úteis; 

- Recebimento no TM, análise e encaminhamento do Diploma do Armador à 
CP/DL/AG - 30 dias úteis; e 

- Recebimento na CP/DL/AG e encaminhamento ao GAP do Diploma do 
Armador - 05 dias úteis; 
2) As cópias dos documentos deverão ser autenticadas; 
3) Os documentos em língua estrangeira deverão vir acompanhados de 
tradução pública juramentada; 
4) Todos os documentos deverão estar dentro da validade;  
5) Para cada embarcação com até 100 AB averbada deverá ser recolhida 
custa do TM por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU); e 
6) Caso haja discrepâncias entre a documentação aqui relacionada e a 
constante do sítio do Tribunal Marítimo, prevalecerá a lista do TM. 
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CAPÍTULO 3 

 

DOCUMENTOS A SEREM EMITIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DO 

ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO (EPM) 

 

3.1 - ASCENSÃO DE CATEGORIA (AQUAVIÁRIO) 
 

Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Carta de recomendação da empresa (quando for o caso) (item 0201 da 
NORMAM-13/DPC); 
c) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
e) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais e das folhas de registros de embarque da CIR; 
f) Documento que comprove tempo de embarque em navios de bandeira 
estrangeira (anexo 1-G da NORMAM-13) (quando aplicável); 
g) Documento que comprove o tempo de exercício na categoria de Mergulhador 
que opera com Ar Comprimido - MGE por um período mínimo de 2 (dois) anos 
(somente para aquaviários do 4º Grupo - Mergulhadores); 
h) Documentos que comprovem o cumprimento de requisito para a ascensão 
(conclusão de curso ou tempo de embarque, conforme Quadro Geral de 
Certificações - Anexo 2-A da NORMAM-13/DPC); 
i)  Certificado de conclusão do Curso Expedito de Mergulho Saturado (C-Exp-
MGSAT) realizado no CIAMA ou de curso de mergulho profissional equivalente, 
realizado em entidade credenciada pela DPC; (somente para aquaviários do 4º 
grupo - Mergulhadores); 
j)  Certificado de Competência, quando houver alteração de Regras ou retirada de 
limitações; 
k) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação 
do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima, 
poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, 
(modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); e 
l) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por médico do trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico, explicitamente 
as condições visuais e auditivas. 

 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 
Observações: 
1) Para ascensão às categorias Capitão de Longo Curso (CLC) e Oficial Superior 
de Máquinas (OSM): para o cômputo do tempo de embarque exigido para 
ascensão a essas categorias, analisar qualitativamente os registros da CIR, 
observando a compatibilidade dos registros de embarques lançados na CIR com 
o CTS das embarcações, para comprovar se o embarque ocorreu na categoria e 
função necessária para a ascensão pretendida, a fim de evitar que seja, 
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equivocadamente, computado o tempo de embarque cumprido no exercício de 
cargo ou função inferior à sua categoria ou qualificação; e 
2) Para aquaviários do 4º Grupo - Mergulhadores: 

- Comprovação do tempo de exercício na categoria de MGE por um período 
mínimo de 2 (dois) anos, mediante análise do LRM (Livro de Registro de 
Mergulho), complementada pelos lançamentos efetuados na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) do profissional; e 

- Aprovação no Curso Expedito de Mergulho Saturado (C-Exp-MGSAT) 
realizado pelo CIAMA ou em Curso de Mergulho Profissional equivalente, 
realizado em entidade credenciada pela DPC. 

 

3.2 - LICENÇA DE CATEGORIA /CAPACIDADE SUPERIOR (LCS) 

 
Documentação necessária: 
 
Correspondência oficial de solicitação da empresa, apresentando: 
a) A necessidade da licença; 
b) Cópia do CTS; 
c) Justificativa da indicação do aquaviário proposto; 
d) Declaração de aquiescência do aquaviário para servir na categoria/capacidade 
superior; 
e) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais e das folhas de registros de embarque; 
f) Documento que comprove tempo de embarque em navios de bandeira 
estrangeira (anexo 1-G da NORMAM-13) (quando aplicável); 
g) Certificados que comprovem a sua habilitação (cópia autenticada ou cópia 
simples com apresentação do original); 
h) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
i) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
j) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação 
do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima, 
poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, 
(modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); e 
k)  Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por médico do trabalho, há 
menos de 01 ano, que comprove bom estado mental e físico, explicitamente as 
condições visuais e auditivas. 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

3.3 - TRANSFERÊNCIA DE CATEGORIA ENTRE SEÇÕES E/OU GRUPOS 

DIFERENTES 
 

Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
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d) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação 
do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima, 
poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, 
(modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); 
e) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais e das folhas de registros de embarque da CIR; 
f) Certificados de conclusão de cursos realizados pelo requerente no âmbito do 
Ensino Profissional Marítimo (EPM) correspondentes à categoria em que está 
enquadrado; 
g) Certificado de conclusão de cursos que são pré-requisitos para a categoria 
pretendida; e 
h) Comprovante de escolaridade (original e cópia simples) emitido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação compatível com a categoria 
pleiteada. 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.  

 

3.4 - TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO DE AQUAVIÁRIO 
 

Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais; 
c) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e 
e) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação 
do original). Caso o interessado não apresente um dos comprovantes acima, 
poderá apresentar em substituição, uma declaração de residência assinada, 
(modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13). 

 
Prazo máximo para emissão: 8 dias úteis. 

 
3.5 - CERTIFICADO DPC-1031 

 

3.5.1 - Emissão (somente os expedidos pela DPC).   

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais; 
c) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por médico do trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, 
explicitamente, as condições visuais e auditivas; 
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d) Certificados de competência que comprovem habilitações específicas a 
serem registradas (original e cópia simples); 
e) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
f) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
g) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); e 
h) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu (para cada documento solicitado). 
 
Prazo máximo para emissão: 38 dias úteis.   
 
Observações: 
1) Nos casos de aprovação em cursos ministrados nos Centros de Instrução, a 
emissão do certificado pelo respectivo Centro será automática; e 
2) A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação: 

- entrada no GAP, análise da CP/DL/AG e encaminhamento à DPC - 08 dias 
úteis; 

- análise e emissão na DPC e encaminhamento à CP/DL/AG - 25 dias úteis; e 
- recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP 

para entrega ao interessado - 05 dias úteis. 
 

3.5.2 - 2ª Via - No Caso de Dano, Extravio, Roubo ou Furto.  

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Certificado DPC-1031 (original), no caso de dano; 
c) Registro de Ocorrência (RO) ou Declaração firmada pelo requerente, 
conforme anexo 1-K da NORMAM-13/DPC onde conste o fato gerador do pedido, 
no caso de extravio, roubo ou furto; 
d) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais; 
e) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por médico do Trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, 
explicitamente, as condições visuais e auditivas; 
f) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
g) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
h) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); 
i) Certificados de competência que comprovem habilitações específicas a serem 
registradas (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
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j) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu (para cada documento solicitado); e 
k) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 
 
Prazo máximo para emissão: 38 dias úteis. 

 
Observação: 
A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação: 
- entrada no GAP, análise da CP/DL/AG e encaminhamento à DPC - 08 dias 
úteis; 
- análise e emissão na DPC e encaminhamento à CP/DL/AG - 25 dias úteis; e 
- recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP para 
entrega ao interessado - 05 dias úteis. 

 

3.5.3 - Revalidação. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto e das folhas de registros de 
embarque; 
c) Certificado DPC-1031 original a ser revalidado; 
d) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
e) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
f) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); 
g) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por médico do trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, 
explicitamente, as condições visuais e auditivas; 
h) Documento que comprove tempo de embarque (conforme previsto no item 
0121 da NORMAM-13/DPC); 
i)  Documento que comprove tempo de embarque em navios de bandeira 
estrangeira (anexo 1-G da NORMAM-13/DPC) (quando aplicável); 
j)  Certificado de competência e outros que comprovem habilitações específicas 
a serem registradas no novo certificado (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original); 
k) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu (para cada documento solicitado); 
l)  Documento, emitido pela empresa/navio, atestando que o marítimo tenha sido 
submetido a treinamentos específicos em instalações apropriadas a bordo, 
compreendendo técnicas de sobrevivência pessoal, além de prevenção e 
combate a incêndio (Portaria nº 347/2013/DPC); 
m)  Documento, emitido pela empresa ou instituição de ensino 
acreditada/credenciada pela DPC, atestando que o marítimo tenha sido 
submetido a treinamentos práticos, compreendendo técnicas de sobrevivência 
pessoal, além de prevenção e combate a incêndio (Portaria nº 347/2013/DPC); 
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n) Documento, emitido pela empresa/navio, atestando que o marítimo tenha sido 
submetido a treinamentos específicos em instalações apropriadas a bordo, 
exigidos para manutenção da proficiência, respectivamente, em embarcação de 
sobrevivência ou de salvamento e embarcação rápida de salvamento e o padrão 
de competência exigido para controle de operações de combate a incêndio 
(Portaria nº 347/2013/DPC); 
o) Documento, emitido pela empresa ou instituição de ensino 
acreditada/credenciada pela DPC, atestando que o marítimo tenha sido 
submetido a treinamentos práticos, exigidos para manutenção da proficiência, 
respectivamente, em embarcação de sobrevivência ou de salvamento e 
embarcação rápida de salvamento e o padrão de competência exigido para 
controle de operações de combate a incêndio (Portaria nº 347/2013/DPC); e 
p) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 

 
Prazo máximo para emissão: 38 dias úteis. 

 
Observação: 
A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação: 
- entrada no GAP, análise da CP/DL/AG e encaminhamento à DPC - 08 dias 
úteis; 
- análise e emissão na DPC e encaminhamento à CP/DL/AG - 25 dias úteis; e 
- recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP para 
entrega ao interessado - 05 dias úteis. 

 
3.6 - CERTIFICADO DPC-1033  

 
3.6.1 - Emissão (e decorrente inscrição inicial). 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado solicitando o reconhecimento e a inscrição 
inicial como aquaviário; 
b) Certificado de Competência do país de origem (original e cópia simples); 
c) Caderneta de Inscrição e Registro (Seaman`s Record Book) do país de 
origem (original e cópia simples); 
d) Documento oficial de identificação de Estrangeiro, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) expedida pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) (original e cópia simples da folha de rosto); 
f) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
g) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por médico do trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, 
explicitamente, as condições visuais e auditivas; 
h) Uma (01) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu (para cada documento solicitado); 
i) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); 
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j) Comprovante de escolaridade (original e cópia simples); 
k) Histórico escolar (relação das disciplinas cursadas e respectiva carga horária) 
do curso referente à habilitação declarada (original e cópia simples); 
l) Comprovante de realização do correspondente Estágio Embarcado (original e 
cópia simples) previsto na Convenção STCW-78, como emendada, para as 
Regras II/1, II/4, III/1, III/4, III/6 e III/7; e 
m)  GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 

Prazo máximo para emissão: 58 dias úteis. 

Observação: 
A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação: 
- entrada no GAP, análise da CP/DL/AG e encaminhamento à DPC - 08 dias 
úteis; 
- análise e endosso da DPC e encaminhamento à CP/DL/AG - 40 dias úteis 
(inclui o tempo destinado à consulta/resposta da AM estrangeira); e 
- recebimento na CP/DL/AG, inscrição inicial do aquaviário (acordo item 3.10.1), 

emissão da CIR e encaminhamento ao GAP da CIR e do certificado para 

entrega ao interessado - 10 dias úteis. 

 

3.6.2 - 2ª Via - No Caso de Dano, Extravio, Roubo ou Furto. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Certificado DPC-1033 (original), no caso de dano;  
c) Registro de Ocorrência (RO) ou Declaração firmada pelo requerente, 
conforme anexo 1-K da NORMAM-13/DPC, onde conste o fato gerador do 
pedido, no caso de extravio, roubo ou furto; 
d) Certificado de Competência do país de origem (original e cópia simples);  
e) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais; 
f) Documento oficial de identificação de Estrangeiro, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
g) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
h) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por médico do trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, 
explicitamente, as condições visuais e auditivas; 
i) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); 
j) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu (para cada documento solicitado); e 
k) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 
 
Prazo máximo para emissão: 28 dias úteis. 

 
Observação: 
A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação: 
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- entrada no GAP, análise da CP/DL/AG e encaminhamento à DPC - 08 dias 
úteis; 
- emissão pela DPC e encaminhamento à CP/DL/AG - 15 dias úteis; e 
- recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP para 
entrega ao interessado - 05 dias úteis. 

 

3.6.3 - Revalidação.  

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Certificado de Competência do país de origem (original e cópia simples); 
c) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais e das folhas de registros de embarque; 
d) Documento que comprove tempo de embarque em navios de bandeira 
estrangeira (anexo 1-G da NORMAM-13/DPC) (quando aplicável); 
e) Documento oficial de identificação de Estrangeiro, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) expedida pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) (cópia autenticada ou cópia simples da folha de 
rosto, com apresentação do original); 
g)  CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
h) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por médico do trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, 
explicitamente, as condições visuais e auditivas; 
i) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu (para cada documento solicitado); 
j) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); e 
k) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 
 
Prazo máximo para emissão: 58 dias úteis. 

 
Observação: 
A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação: 
- entrada no GAP, análise da CP/DL/AG e encaminhamento à DPC - 08 dias 
úteis; 
- análise e endosso da DPC e encaminhamento à CP/DL/AG - 40 dias úteis 
(inclui o tempo destinado à consulta/resposta da AM estrangeira); e 
- recebimento na CP/DL/AG, emissão da CIR e do certificado e 
encaminhamento ao GAP para entrega ao interessado - 10 dias úteis. 

 

3.7 - CERTIFICADO DPC-1034 

 

3.7.1 - Cursos realizados no Sistema do Ensino Profissional Marítimo (SEPM) - 

Emissão. 
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O Certificado será emitido automaticamente pelos Órgãos de Execução (OE), 

após aprovação no curso correspondente. 

 

3.7.2 - Demais casos - Emissão.  

 
Enquadram-se neste tipo de serviço, os seguintes casos: 
- Emissão de um único certificado relativo aos extintos cursos EBPS, ECIN, 
ESPE e ESRS, de acordo com a Portaria nº 347/2013/DPC; 
- Emissão de um certificado relativo à familiarização em navio-tanque, de acordo 
com a Portaria nº 347/2013/DPC; 
- Emissão de um certificado de equivalência de cursos previstos na NORMAM-
24/DPC aos do SEPM, conforme tabela de correspondência constante do item 
1.13.2 da NORMAM-30/DPC, Volume I; e 
- Emissão de um certificado referente ao ingresso no grupo marítimo, em 
consequência de uma transferência de grupo (recebimento de Regra). 
 

Documentação necessária: 
 

a) Requerimento do interessado; 
b) CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais; 
c) Folhas de registro de embarque da CIR (original e cópia simples) (nos casos 
de familiarização em navio-tanque e de transferência de grupos); 
d) Documento, emitido pelo comandante do navio, atestando a conclusão de 
estágio supervisionado de familiarização de navio-tanque (quando for o caso); 
e) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
f) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
g) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por médico do trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, 
explicitamente, as condições visuais e auditivas; 
h) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); e 
i)  Documentos que comprovem a conclusão dos cursos específicos e/ou 
habilitações necessárias para o recebimento do certificado desejado (original e 
cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

3.7.3 - Emissão por reconhecimento de certificados de Governos Estrangeiros 

(decorrente de inscrição inicial). 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado, solicitando o reconhecimento e inscrição 
inicial; 
b) Certificado de Proficiência do país de origem (original e cópia simples); 
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c)  Caderneta de Inscrição e Registro (Seaman`s Record Book) do país de 
origem (original e cópia simples); 
d) Documento oficial de identificação de Estrangeiro, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) expedida pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), somente para estrangeiro; 

f) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
g) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu (a ser utilizada na CIR); 
h) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, 
explicitamente, as condições visuais e auditivas; 
i) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de 
locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); 
j) Comprovante de escolaridade (original e cópia simples); 
k) Histórico escolar (relação das disciplinas cursadas e respectiva carga 
horária) do curso referente à habilitação declarada (original e cópia simples); e 
l) Comprovante de realização do correspondente Estágio Embarcado (original 
e cópia simples) previsto na Convenção STCW-78, como emendada, para as 
Regras II/1, II/4, III/1, III/4, III/6 e III/7. 

 

Prazo máximo para emissão: 58 dias úteis. 
 
Observação:  
A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação: 
- entrada no GAP, análise da CP/DL/AG e encaminhamento à DPC - 08 dias 
úteis; 
- análise e endosso da DPC e encaminhamento à CP/DL/AG - 40 dias úteis 
(inclui o tempo destinado à consulta/resposta da AM estrangeira); e 
-  recebimento na CP/DL/AG, inscrição inicial do aquaviário (acordo item 
3.10.1), emissão da CIR e encaminhamento ao GAP da CIR e do certificado 
para entrega ao interessado - 10 dias úteis. 

 

3.7.4 - 2ª Via - No Caso de Dano, Extravio, Roubo ou Furto.  

 

Documentação necessária: 
 

a) Requerimento do interessado; 
b) Certificado DPC-1034 (original), no caso de dano; 
c)  CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais; 
d) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por Médico do Trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, 
explicitamente, as condições visuais e auditivas; 
e) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original), ou, no caso de 
estrangeiro, Documento oficial de identificação de Estrangeiro, dentro da 
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validade, com foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
f) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
g) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); 
h)  Registro de Ocorrência (RO) ou declaração firmada pelo requerente, 
conforme anexo 1-K da NORMAM-13/DPC, onde conste o fato gerador do 
pedido, no caso de extravio, roubo ou furto; e 
i) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 

 

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 
3.7.5 - Revalidação para cursos realizados no SEPM. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 

b) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais e das folhas de registros de embarque; 
c) Comprovação de embarque em navios de bandeira estrangeira (anexo 1-G 
da NORMAM-13) (quando aplicável); 
d) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original), ou, no caso de 
estrangeiro, Documento oficial de identificação de Estrangeiro, dentro da 
validade, com foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
e) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
f) Certificado(s) de Competência e outros que comprovem habilitações 
específicas a serem registradas no novo certificado (original e cópia simples); 
g) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); 
h) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, 
explicitamente, as condições visuais e auditivas; e 
i) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 

 

Observação: 

Adicionalmente, todos os marítimos que estiverem trabalhando em qualquer 
capacidade a bordo de navios, como parte da tripulação, com atribuições 
relativas à segurança ou à prevenção da poluição na operação do navio, 
deverão apresentar, ainda, os seguintes documentos: 
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1) Documento, emitido pela empresa/navio, atestando que o marítimo tenha sido 
submetido a treinamentos específicos em instalações apropriadas a bordo, 
compreendendo técnicas de sobrevivência pessoal, além de prevenção e 
combate a incêndio (Portaria nº 347/2013/DPC); 
2) Documento, emitido pela empresa ou instituição de ensino 
acreditada/credenciada pela DPC, atestando que o marítimo tenha sido 
submetido a treinamentos práticos, compreendendo técnicas de sobrevivência 
pessoal, além de prevenção e combate a incêndio (Portaria nº 347/2013/DPC); 
3) Documento, emitido pela empresa/navio, atestando que o marítimo tenha sido 
submetido a treinamentos específicos em instalações apropriadas a bordo, 
exigidos para manutenção da proficiência, respectivamente, em embarcação de 
sobrevivência ou de salvamento e embarcação rápida de salvamento e o padrão 
de competência exigido para controle de operações de combate a incêndio 
(Portaria nº 347/2013/DPC); e 
4) Documento, emitido pela empresa ou instituição de ensino 
acreditada/credenciada pela DPC, atestando que o marítimo tenha sido 
submetido a treinamentos práticos, exigidos para manutenção da proficiência, 
respectivamente, em embarcação de sobrevivência ou de salvamento e 
embarcação rápida de salvamento e o padrão de competência exigido para 
controle de operações de combate a incêndio (Portaria nº 347/2013/DPC). 
 

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

3.8 -  CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA EX-ALUNOS DA EMM OU EFOMM 

(DPC-1019 OU DPC-2309) 

 

3.8.1 - Emissão. 
 

Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado ao CIAGA ou CIABA (Anexo 6-D da NORMAM-
13); 
b) Documento que comprove que está em dia com suas obrigações militares - 
Certificados de Alistamento Militar, de Reservista, de Dispensa de Incorporação 
ou de Isenção (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
c) Certidão de nascimento ou certidão de casamento (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
d) Carta Patente do Oficial – somente para os formandos oriundos do CIAGA e 
CIABA após 1980 (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); e 
e) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13). 
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Observação: 
O requerimento poderá ser remetido pelo correio para um dos Centros de 
Instrução (CI), dependendo do local onde o curso foi realizado. Neste caso, as 
cópias enviadas dos documentos necessários deverão estar autenticadas. 

 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

3.8.2 - 2ª Via.  

 
 Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado ao CIAGA ou CIABA (Anexo 6-D da NORMAM-
13); 
b) Documento que comprove que está em dia com suas obrigações militares - 
Certificados de Alistamento Militar, de Reservista, de Dispensa de Incorporação 
e de Isenção (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
c) Certidão de nascimento ou certidão de casamento (cópia autenticada ou 
cópia simples com apresentação do original); 
d) Carta Patente do Oficial - somente para os formandos oriundos do CIAGA e 
CIABA após 1980 (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original); 
e) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); e 
f) Declaração do requerente, expondo o(s) motivo(s) da solicitação da 2ª via. 
 
Observação: 
O requerimento poderá ser remetido pelo correio para um dos CI, dependendo 
do local onde o curso foi realizado. Neste caso, as cópias enviadas dos 
documentos necessários deverão estar autenticadas. 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

3.9 - CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR) - PARA BRASILEIROS 
 

3.9.1 - Inscrição inicial. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado - somente para o 4º grupo (mergulhadores) e o 
5º grupo (práticos); 
b) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
c) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do trabalho, há 
menos de 1 ano, que comprove bom estado mental e físico, explicitamente as 
condições visuais e auditivas; nesse atestado deverá constar altura e a cor dos 
olhos; 
d) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
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e) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); 
f) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu; e 
g) Certificado de habilitação no curso de mergulho profissional raso, emitido por 
escola de mergulho profissional credenciada pela DPC (somente para 4º grupo - 
mergulhadores) (original e cópia simples).  
 
Prazo máximo para emissão: 05 dias úteis. 

 

3.9.2 - 2ª Via - no caso de Extravio, Dano, Roubo ou Furto. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais, no caso de dano; 
c) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
e) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); 
f) Registro de Ocorrência (RO) ou declaração firmada pelo requerente, 
conforme anexo 1-K da NORMAM-13/DPC, onde conste o fato gerador do 
pedido, no caso de extravio, roubo ou furto; 
g) Uma (01) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu ; e 
h) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 
Observação: 
No caso de a CIR ter sido emitida há mais de 2 anos, deverá ser apresentado o 
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do trabalho, há 
menos de 01 ano, que comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, 
as condições visuais e auditivas. 

 

3.9.3 - Revalidação. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
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b) CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais; 
c) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há 
menos de 1 ano, que comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, as 
condições visuais e auditivas; 
e) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e 
f) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13). 
 
Observações: 
1)  As CP/DL/AG poderão exigir, ainda, documentos que comprovem a 
habilitação do aquaviário, sempre que houver divergências entre os dados 
constantes da CIR e os registros existentes no Sistema Informatizado de 
Cadastro de Aquaviários (SISAQUA). As cópias dos documentos apresentados 
serão devolvidas ao interessado após a conclusão do processo de revalidação; 
e 
2) No caso de revalidação por término de espaço para anotações apresentar 
uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu. 
 
Prazo máximo para emissão: 05 dias úteis. 

 

3.10 - CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR) - PARA ESTRANGEIROS 

 

3.10.1 - Inscrição inicial. 

 
A CIR será emitida automaticamente pela CP/DL/AG após o reconhecimento 
(pela DPC) da certificação apresentada pelo aquaviário, observando-se a 
apresentação da documentação exigida, conforme o contido nos itens 3.6.1 
(Emissão de Certificado DPC-1033, decorrente de inscrição inicial) e/ou 3.7.3 
(Emissão de Certificado DPC-1033 por reconhecimento de certificados de 
Governos Estrangeiros). 

 
3.10.2 - 2ª Via - no caso de Extravio, Dano, Roubo ou Furto. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) CIR (original) e cópia simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais, no caso de dano; 
c) Documento oficial de identificação de Estrangeiro, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
e) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de 
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locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); 
f) Registro de Ocorrência (RO) ou declaração firmada pelo requerente, onde 
conste o fato gerador do pedido, no caso de extravio, roubo ou furto; 
g) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu; e 
h) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 
Observação: 
No caso de a CIR ter sido emitida há mais de 2 anos, deverá ser apresentado 
o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do trabalho, há 
menos de 1 ano, que comprove bom estado mental e físico e, explicitamente, 
as condições visuais e auditivas. 

 

3.10.3 - Revalidação. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais; 
c) Documento oficial de identificação de Estrangeiro, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por Médico do Trabalho, há 
menos de um (1) ano, que comprove bom estado mental e físico e, 
explicitamente, as condições visuais e auditivas; 
e) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e  
f) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de 
luz, água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de 
locação em que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13). 
 
Observações: 
1) As CP/DL/AG poderão exigir, ainda, documentos que comprovem a 
habilitação do aquaviário, sempre que houver divergências entre os dados 
constantes da CIR e os registros existentes no Sistema Informatizado de 
Cadastro de Aquaviários (SISAQUA). As cópias dos documentos apresentados 
serão devolvidas ao interessado após a conclusão do processo de revalidação; 
e 
2) No caso de revalidação por término de espaço para anotações apresentar 
uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu. 
 
Prazo máximo para emissão: 05 dias úteis. 
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3.11 - HOMOLOGAÇÃO DE EMBARQUE DE AQUAVIÁRIOS BRASILEIROS EM 

NAVIOS DE OUTRAS BANDEIRAS 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais e das folhas de registros de embarque; 
c) Documento, devidamente atualizado e expedido pela empresa estrangeira 
proprietária da embarcação, que comprove a participação do aquaviário em 
cada período considerado e o exercício da função especificada, conforme o 
modelo constante do Anexo 1-H da NORMAM-13/DPC; 
d) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
e) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e 
f) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 
 
Observação: 
Quando o embarque a ser homologado tiver ocorrido fora das AJB, deverá ainda 
apresentar a Caderneta de Inscrição e Registro estrangeira (Seaman’s Record 
Book), devidamente escriturada, ou documento equivalente que comprove os 
períodos de embarque a serem homologados. 

 

3.12 - EMISSÃO DE CURRÍCULO DE CURSOS DE MÉDIA (ACIMA DE 1 MÊS) E 

LONGA DURAÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO (EPM) 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado, discriminando o motivo da solicitação, o local 
do curso realizado e as datas de início e de término; e 

b) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 

 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 
Observação: 
O referido documento só poderá ser emitido para o aluno que concluiu todo o 
curso (fase escolar mais o período de estágio/embarque) com aproveitamento. 

 

3.13 - CERTIDÃO DE NOTAS (EFOMM) 

 
Documentação necessária: 
 
Requerimento do interessado, discriminando o local do curso realizado e as 
datas de início e de término. 
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Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

3.14 - CERTIDÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR 

 
Documentação necessária: 

 
Requerimento do interessado, discriminando o local do curso realizado e as 
datas de início e de término. 

 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

3.15 - DIPLOMA DE BACHAREL EM CIÊNCIAS NÁUTICAS 

 
Documentação necessária: 
 
Requerimento do interessado, discriminando o local do curso realizado e as 
datas de início e de término. 

 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

3.16 - LIVRO DE REGISTRO DO MERGULHADOR (LRM) 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b)  CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com etiqueta de dados 
pessoais; 
c) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
e) Comprovante de residência com CEP, em nome do interessado (conta de luz, 
água, gás ou telefone - emitido há menos de 90 dias) ou contrato de locação em 
que figure como locatário (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original). Caso o interessado não apresente um dos 
comprovantes acima, poderá apresentar em substituição, uma declaração de 
residência assinada, (modelo constante do Anexo 1-L da NORMAM-13); e 
f) Uma (1) foto 5x7, de frente, com data recente (menos de 1 ano), com fundo 
branco e sem chapéu (para cada documento solicitado). 
 
Prazo máximo para emissão: 7 dias úteis. 

 

3.17 - LIVRO REGISTRO DE OPERADOR DE POSICIONAMENTO DINÂMICO (DPO 

LOG BOOK) 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; 
b) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e 
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c) Certificado que comprove a conclusão do curso EBPD ou de curso 
equivalente ministrado em instituições credenciadas. 
 
Prazo máximo para emissão: 2 dias úteis. 
 
Observação: 
Nos casos de aprovação em cursos ministrados nos Centros de Instrução (CI), a 
emissão do Livro Registro será automática.  
 

3.18 - CARTEIRA DE CURSO ETSP, ECSP e EANC 

 

3.18.1 - Emissão. 
 

A carteira será emitida automaticamente pelo Órgão de Execução (OE), após 
aprovação no curso correspondente. A entrega deverá ocorrer na cerimônia de 
encerramento do curso correspondente. 

 

3.18.2 - 2ª Via - No Caso de Dano, Extravio, Roubo ou Furto. 

Documentação necessária: 
 
a) Ofício do órgão público, discriminando o motivo da solicitação da 2ª via; 
b) Documento oficial de identificação do servidor público, titular do documento, 
dentro da validade, com foto (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original); e 
c) CPF do servidor público, titular do documento a ser emitido (original e cópia 
simples). 
 

Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

3.18.3 - Revalidação. 
 

Documentação necessária: 
 

a) Ofício do órgão público, discriminando o motivo da solicitação; 
b) Documento oficial de identificação do servidor público, titular do documento, 
dentro da validade, com foto (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original); 
c) CPF do servidor público, titular do documento a ser emitido (original e cópia 
simples); e 
d) Carteira do curso especial realizado, com a validade expirada. 

 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

3.19 - CERTIFICADO DPC-1037A   

 

3.19.1 - Emissão. 

 
Documentação necessária: 
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Documento de conclusão do curso, contendo os matriculados, concluintes, 
reprovados e desistentes encaminhado pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra 
(OGMO). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

3.19.2 - 2ª Via. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Ficha de registro/cadastro do trabalhador no OGMO (cópia simples), caso 
possua; 
c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e 
e) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

3.20 - CERTIFICADO DPC-1037B 

 

3.20.1 - Emissão. 

 
Documentação necessária: 

 
Documento de conclusão do curso, contendo os matriculados, concluintes, 
reprovados e desistentes encaminhado pelo Operador Portuário. 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

3.20.2 - 2ª Via. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Ficha de registro/cadastro do trabalhador no OGMO (cópia simples), caso 
possua; 
c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e 
e) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 

 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

3.21 - CERTIFICADO DPC-1037C 

 

3.21.1 - Emissão. 

 
Documentação necessária: 
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Documento de conclusão do exame, contendo os matriculados, concluintes, 
reprovados e desistentes encaminhado pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra 
(OGMO). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 

 

3.21.2 - 2ª Via. 
 

Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Ficha de registro/cadastro do trabalhador no OGMO (cópia simples), caso 
possua; 
c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e 
e) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

3.22 - CERTIFICADO DOS MÓDULOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DO TRABALHO PORTUÁRIO (PDP) 

 

3.22.1 - Emissão. 

 
Documentação necessária: 
 
Documento de conclusão do curso, contendo os matriculados, concluintes, 
reprovados e desistentes encaminhado pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra 
(OGMO) ou pelo Terminal de Contêiner (TECON). 
 
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis. 
 

3.22.2 - 2ª Via. 

 
Documentação necessária: 

 
a) Requerimento do interessado; 
b) Ficha de registro/cadastro do trabalhador no OGMO (cópia simples), caso 
possua; 
c) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
d) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e 
e) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 
 
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis. 

 

3.23 - HOMOLOGAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO DA NORMAM-24   

 
Documentação necessária: 
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Ofício da instituição de ensino credenciada, mencionando o tipo de curso e as 
datas de início e término, tendo como anexos: 
 
a) Certificados de conclusão de curso devidamente preenchidos e assinados; 
b)  Relação, contendo nome dos alunos aprovados no curso, com respectivos 
números dos CPF, RG, endereços e telefones residenciais/funcionais; no caso de 
aluno estrangeiro, o país de origem e o número do passaporte, em substituição 
ao CPF e RG;  
c)  Proposta e Aprovação de Serviço (PAS) com o devido comprovante de 
pagamento (original e cópia); e 
d) GRU com o devido comprovante de pagamento (original e cópia). 

 
Prazo máximo para emissão: 20 dias úteis. 
 
Observação:  
Neste caso entende-se por “emissão” a disponibilização do Certificado, já 
homologado para devolução à Instituição Credenciada. 

 

3.24 - CERTIDÃO DE SERVIÇOS DE GUERRA - EMISSÃO OU 2ª VIA 

 

3.24.1 - No caso do próprio aquaviário. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado, conforme o modelo constante do Anexo 6-A 
da NORMAM-13/DPC; 
b) Documento oficial de identificação do requerente, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);  
c) Procuração passada pelo interessado, autenticada em Cartório, 
credenciando o respectivo procurador junto à Marinha do Brasil, sendo 
obrigatório o reconhecimento da firma do mandante (quando aplicável); 
d) Documento oficial de identificação do procurador, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) 
(quando aplicável); 
e) Caderneta Matrícula ou Caderneta de Inscrição Pessoal (CIP) referente ao 
período da 2ª Guerra Mundial; 
f) Diploma da Medalha de Serviços de Guerra com a Citação do Conselho de 
Mérito de Guerra ou Certificado de Concessão de Medalha de serviços de 
Guerra, para quem o possuir; 
g) Certidão de Tempo de Embarque expedida pelo DPHDM ou CP/DL/AG, para 
quem a possuir; 
h) Certidão expedida pelo Ministério dos Transportes, caso não possua os 
documentos mencionados nas alíneas c e e; e 
i) Certidão de Casamento ou Nascimento do requerente. 
 
Prazo máximo para emissão: 38 dias úteis. 

 
Observações: 
1) A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação: 

- entrada no GAP, análise da CP/DL/AG e encaminhamento à DPC - 08 dias 
úteis; 
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- análise e emissão na DPC e encaminhamento à CP/DL/AG - 25 dias úteis; 
e 

- recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP 
para entrega ao interessado - 05 dias úteis.  
2) No caso de procuração - todas as cópias de documentos anexadas deverão 
estar devidamente autenticadas.  

 

3.24.2 - No caso de viúva ou companheira. 

 
Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado, conforme o modelo constante do Anexo 6-A 
da NORMAM-13/DPC; 
b) Documento oficial de identificação do requerente, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);  
c) Procuração passada pelo interessado, autenticada em Cartório, 
credenciando o respectivo procurador junto à Marinha do Brasil, sendo 
obrigatório o reconhecimento da firma do mandante (quando aplicável); 
d) Documento oficial de identificação do procurador, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) 
(quando aplicável); 
e) Caderneta Matrícula ou Caderneta de Inscrição Pessoal (CIP) referente ao 
período da 2ª Guerra Mundial; 
f) Diploma da Medalha de Serviços de Guerra com a Citação do Conselho de 
Mérito de Guerra ou Certificado de Concessão de Medalha de serviços de 
Guerra, para quem o possuir; 
g) Certidão de Tempo de Embarque expedida pelo DPHDM ou CP/DL/AG, para 
quem a possuir; 
h) Certidão expedida pelo Ministério dos Transportes, caso não possua os 
documentos mencionados nas alíneas c e e; 
i)  Atestado de óbito do ex-aquaviário ou Certidão expedida pelo TM, quando 
tenha sido dado como morto ou desaparecido; e 
j)  Certidão de Casamento (no caso de viúva) ou Justificação Judicial (no caso 
de companheira), comprovando que viveu maritalmente com o "de cujus", de 
acordo com a legislação pertinente em vigor.  
 
Prazo máximo para emissão: 38 dias úteis. 
 
Observações: 
1) A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação: 

- entrada no GAP, análise da CP/DL/AG e encaminhamento à DPC - 08 dias 
úteis; 

- análise e emissão na DPC e encaminhamento à CP/DL/AG - 25 dias úteis; 
e 

- recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP 
para entrega ao interessado - 05 dias úteis. 
2) No caso de procuração - todas as cópias de documentos anexadas deverão 
estar devidamente autenticadas.  

 
 
 
 



OSTENSIVO   NORTEC-40 

OSTENSIVO  - 3-24 -  REV.1 

3.24.3 - No caso de pai, mãe, irmã (o) ou descendentes. 

Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado, conforme o modelo constante do Anexo 6-A 
da NORMAM-13/DPC; 
b) Documento oficial de identificação do requerente, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original); 
c) Procuração passada pelo interessado, autenticada em Cartório, 
credenciando o respectivo procurador junto à Marinha do Brasil, sendo 
obrigatório o reconhecimento da firma do mandante (quando aplicável); 
d) Documento oficial de identificação do procurador, dentro da validade, com 
foto (cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original) 
(quando aplicável); 
e) Caderneta Matrícula ou Caderneta de Inscrição Pessoal (CIP) referente ao 
período da 2ª Guerra Mundial; 
f) Diploma da Medalha de Serviços de Guerra com a Citação do Conselho de 
Mérito de Guerra ou Certificado de Concessão de Medalha de serviços de 
Guerra, para quem o possuir; 
g) Certidão de Tempo de Embarque expedida pelo DPHDM ou CP/DL/AG, para 
quem a possuir; 
h) Certidão expedida pelo Ministério dos Transportes, caso não possua os 
documentos mencionados nas alíneas c e e; 
i) Certidão de Nascimento ou Casamento do ex-aquaviário; 
j) Atestado de óbito do ex-aquaviário ou Certidão expedida pelo TM, quando 
tenha sido dado como morto ou desaparecido; e 
k)  Certidões de Nascimento e/ou Casamento que comprovem a relação do 
requerente com o aquaviário. 

 
Prazo máximo para emissão: 38 dias úteis. 
 
Observações: 
1) A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação: 

- entrada no GAP, análise da CP/DL/AG e encaminhamento à DPC - 08 dias 
úteis; 

- análise e emissão na DPC e encaminhamento à CP/DL/AG - 25 dias úteis; 
e 

- recebimento na CP/DL/AG, processamento e encaminhamento ao GAP 
para entrega ao interessado - 05 dias úteis; e 
2) No caso de procuração - todas as cópias de documentos anexadas deverão 
estar devidamente autenticadas. 

 

3.25 - ROL PORTUÁRIO E ROL DE EQUIPAGEM  
 

Documentação necessária: 
 
a) Requerimento do interessado; e 
b) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento exceto para órgãos públicos (cópia simples). 
 
Prazo máximo para emissão: 2 dias úteis. 
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PROCESSO PARA EMISSÃO DE CTS 

         

               

                   Análise da documentação e pré-requisitos necessários                    

            

            

            

            

   Perícia para emissão de Laudo Pericial     

     
          
     
                                                 

   Emissão do CTS  

 
 
 

                               

                

      Emissão pela Internet ou entrega do CTS ao interessado  
  
 
 
  
 
                                                    

                                                 NÃO            O interessado             SIM 

                 FIM             deseja revisão? 
            
                         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OBS: Caso o interessado deseje a revisão do CTS, poderá solicitar por meio de 

requerimento à CP, DL ou AG que efetuou emissão do CTS; se não for atendido e 

desejar entrar com recurso, poderá encaminhar requerimento à DPC, via CP, DL ou 

AG que efetuou a emissão do CTS, apresentando a argumentação julgada cabível. A 

CP, DL ou AG encaminhará o requerimento à DPC, devidamente instruído com 

parecer, a fim de subsidiar a decisão. 
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PROCESSO PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO / ALTERAÇÃO / 

RECLASSIFICAÇÃO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recebimento do processo após 

conferência da documentação e 

GRU paga  

   

Análise técnica do 

processo por VN 

Lançamento dos dados 

no SISGEVI 

SIM 

Documento restituído ao interessado 

para correção das exigências 

EXIGÊNCIAS? 

Emissão da LC e assinatura 

 digital  pelo Titular 

 da OM no SISGEVI 

NÃO 

Entrega ao interessado da LC e dos planos 

e estudos aprovados 
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PROCESSO PARA EMISSÃO DE DPP E PRPM (embarcação com AB maior que 100) 

 

                          
           Análise da documentação  

          e pré-requisitos necessários        
  

            

         
                              
                             

                        SIM  

                    EXIGÊNCIAS ?         

         

                            

                       NÃO          

    Lançamento dos dados no 

                            SISGEMB 

  
   

                Emissão do DPP e assinatura 

             pelo titular da OM ou representante 

 
 

      Entrega do DPP ao interessado 

    

          

       Encaminhamento do processo de registro da 

      embarcação ao TM para a emissão da PRPM 

     

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                 OBS: Após o processamento no TM o processo  

                                                                      é encaminhado à CP/DL/AG.       

      

 

                     Recebimento da PRPM na CP/DL/AG, recolhimento do DPP 

                       e entrega da PRPM ao interessado        

 

Processo restituído ao interessado para  

            correção das exigências 
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PROCESSO DE AMADORES 
  
 

                               Recebimento do processo no GAP                     Devolução do 
                               e análise de documentação e pré-requisitos                          processo, por papeleta, 

                               necessários  pela Divisão de Cadastro.                       para sanar pendências 

 

             

     
                                             EXIGÊNCIAS ? SIM 

                                   

  
    NÃO   
       

    

                  1ª Habilitação                                    Renovação / 2ª via de    

          CHA  

                     
Agendar data do exame   

         Atualizar dados do  

   Amador do SISAMA 

 Inserir candidato no SISAMA 

 

 

 

Exame de Habilitação  

  

 
 

 

Lançar resultado do exame                                                Elaborar O/S 

       no SISAMA                                                           

                                                             

     Encaminhar O/S para 

                 assinatura do titular  

                                                                                            da OM 

  
 

   Imprimir as CHA cotejando com 

              a O/S e resultado da prova 

 
 
       Entregar a CHA ao 

              interessado 

           
Arquivamento 

Imprimir a CHA e 

entregar ao interessado 
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PROCESSO PARA EMISSÃO DE AIT E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA 

OPERAR EM AJB 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recebimento do processo no GVI da 

CP/DL com GRU paga 

Analise do processo (IN GVI) 

Processo restituído ao 

interessado para retificação 

EXIGÊNCIAS? 

Agendamento da perícia 

pela CP/DL 

Execução da perícia pelo 

IN 

Deficiências 

A/S? 
Emissão AIT e AJB (provisória) 

SIM 

SIM 

Outras 

deficiências? 
Emissão AIT e AJB (provisória) 

Emissão de AIT e AJB 

AIT e AJB disponíveis na 

internet assinados 

digitalmente pela CP/DL 

Arquivar o processo 

SIM 

NÃO 

NÃO 

NÃO 
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PROCESSO DE CURSOS DO EPM PARA AQUAVIÁRIOS 
 
 
 Publicação dos Cursos do PREPOM 

no site da CP 

Comparecimento do interessado à CP 

para inscrição e verificação de 

documentos/requisitos 

Documentos/ 

Requisitos 

 

OK? 

NÃO 

Devolução do 

processo ao 

interessado para sanar 

pendências 

SIM 

Realização da matrícula pelo CI ou 

CP/DL/AG 

Lançamento dos dados do 

aluno no SISGEPM 

Realização do Curso do 

EPM/ 

Gerenciamento pelo SISGEPM 

Aprovado? 

NÃO 

Desligamento do curso 

com publicação em O/S 

SIM 

Emissão de O/S pelo 

SISGEPM 

Atualização dos dados 

no SISAQUA 

Expedição de 

Certificados para 

assinatura do Titular 

da OM 

Emissão da Etiqueta 

de curso para CIR 

Recolhimento da CIR 

para aposição da 

etiqueta e assinatura 

Arquivar o 

processo 

Entrega ao 

interessado 
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PROCESSO DE CURSOS DO EPM PARA PORTUÁRIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OGMO efetua a entrega dos 

certificados para os 

interessados 

 

Término do curso. 

OGMO encaminha relação dos 

aprovados, desistentes e 

reprovados ao OE 

 

FIM 

OGMO encaminha a relação de 

inscritos e comprovantes dos 

requisitos aos OE 

Publicação do PREPOM no 

site da DPC 

 

OE efetua a matrícula 

SIM 
NÃO 

Devolve ao OGMO para sanar 

pendências 

 

OE realiza ou acompanha a 

execução dos cursos 

INÍCIO 

OGMO elabora e divulga as 

instruções para a inscrição nos 

cursos 

OGMO procede à inscrição dos 

candidatos conforme requisitos 

da NORMAM-32 

OE verifica 

documentos. 

OK? 

 

 

OE emite Ordem de Serviço e 

certificados 
 

Pendências 

sanadas? 

 

SIM 

NÃO 

Cancelamento 

do Curso 
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE CURSOS DO EPM - PORTUÁRIOS 
 

INÍCIO O processo de realização de cursos do EPM destinados aos portuários é 

baseado nos procedimentos estabelecidos na NORMAM-32/DPC e tem 

seu início marcado pela publicação do PREPOM. 

PUBLICAÇÃO DO PREPOM Após assinatura do Ato de Aprovação do Diretor, o PREPOM é 

disponibilizado na página da DPC. 

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO De acordo com a programação dos cursos, o OGMO elabora as instruções 

com informações sobre o curso e os pré-requisitos necessários à sua 

realização. Em sequência, promove a divulgação por meio de edital, 

folhetos e cartazes nos locais onde os trabalhadores se concentram. 

INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS O OGMO efetua a inscrição dos interessados ao curso, observando os pré-

requisitos estabelecidos pela DPC. 

REMESSA DE DOCUMENTOS De acordo com o número de vagas disponíveis, o OGMO encaminha a 

relação dos candidatos inscritos e os respectivos documentos que 

comprovem o cumprimento dos pré-requisitos necessários à realização do 

curso. 

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS O OE recebe e procede a análise dos documentos. Caso seja verificada 

alguma não-conformidade, o OE devolve ao OGMO, solicitando que a 

pendência seja sanada. Não sendo sanada a pendência, o curso é 

cancelado. Caso ela seja resolvida, o OE procede à matrícula. 

EFETUA A MATRÍCULA Caso não seja observada nenhuma pendência, o OE efetua a matrícula dos 

candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos dentro do número de 

vagas oferecidas. 

CANCELAMENTO DO CURSO Caso haja alguma pendência não resolvida, o curso é cancelado. 

REALIZAÇÃO OU ACOMPANHAMENTO 

DOS CURSOS PELO OE 

Com base no estabelecido no PREPOM, os OE celebrarão convênio com 

os OGMO para ministrarem os cursos. Nesse caso, o OGMO é 

responsável pela execução dos cursos e o OE acompanha a realização dos 

cursos. 

Em caso de impedimento do OGMO, o OE assume, parcial ou 

integralmente, a execução dos cursos para portuários. 

No início de cada curso, o OGMO tem cinco dias para encaminhar a 

relação dos candidatos matriculados e seus dados pessoais. 

TÉRMINO DOS CURSOS. REMESSA DE 

DOCUMENTOS 

Ao término do curso, o OGMO encaminha a relação dos alunos 

aprovados, desistentes e reprovados. 

EMISSÃO DE O/S E CERTIFICADOS Com base no documento formal encaminhado pelo OGMO, o OE emitirá 

uma única Ordem de Serviço (O/S), contendo os dados pessoais dos 

alunos matriculados no curso e a situação de 

aprovação/desistência/reprovação de cada aluno. Com base na O/S, o OE 

emitirá os certificados de habilitação dos alunos aprovados no curso. 

ENTREGA DOS CERTIFICADOS O OGMO será o responsável pela entrega dos certificados. 

FIM Encerramento do processo. 
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Documentos 

 

OK? 

Devolução do processo 

ao interessado para 

sanar pendências 

SIM 

NÃO 

O curso foi realizado 

na OM solicitada? 

NÃO 

SIM 

Arquivar o processo 

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recebimento do processo no GAP e 

verificação da documentação 

Avaliação pelo CI, CP/CL/AG 

Encaminhar solicitação p/ a 

OM de aplicação do curso 

 

Elaboração da CHE/currículo 

Elaboração do Histórico 

Escolar/currículo com os dados 

retirados da Ficha Escolar do 

Aluno (FEA) 

Emissão da Certidão de Histórico 

Escolar (CHE)/currículo 

Entregar ao interessado 

Emissão da CHE/currículo 

Encaminhar para a OM origem 
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NÃO 

Apreciação do processo 

pela CP/DL/AG 

Documentos OK? 

Assinatura do titular e 

encaminhamento para DPC 

 

Incluir o envio para a DPC 

 

DPC consulta a DPHDM 

Deferido 

Arquivar o processo 

NÃO 

SIM 

 

PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE SERVIÇO DE GUERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM 

Recebimento do Processo no 

GAP e verificação da 

documentação 

Devolução do processo ao 

interessado para sanar 

pendências 

 

Expedição da Certidão de Serviço 

de Guerra pela DPC 

Envio da Certidão para a 

CP/DL/AG 

Entrega ao 

interessado 


