
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
20/010.01

PORTARIA Nº 05/CPPE, 10 DE JANEIRO DE 2020.

Estabelece  diretrizes  para  o
cadastramento  de estabelecimentos  de
treinamento  e  de  pessoas  físicas
especializados em treinamento náutico
com o propósito de emitir atestado de
treinamento  para  arrais  amador  e/ou
motonauta  e  instruções  gerais  para  a
realização  do  treinamento  prático,  na
Jurisdição da Capitania dos Portos de
Pernambuco (CPPE).

O CAPITÃO DOS PORTOS EM PERNAMBUCO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 – LESTA, Decreto nº 2596,
de 18 de maio de 199 – RLESTA e pelas Normas da Autoridade Marítima para Amadores,
Embarcações de Esporte e/ou Recreio, Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e
Entidades Desportivas Náuticas – NORMAM-03/DPC, resolve:

Art. 1º Cadastrar o amador, Senhor MAURÍCIO LUNA DA SILVA JÚNIOR,
portador do CPF 032.530.894-82, Nº de Registro de Amador 221A2016011390 na categoria
ARRAIS AMADOR e MOTONAUTA, sito à Rua Três, Quadra 10, Loteamento 03/04, S/N,
Loteamento  Enseada,  Ponta  de  Pedra,  Goiana  –  PE,  CEP  55.908-000,  como  Pessoa  Física
especializada em treinamento náutico, com o propósito de emitir Atestado de Treinamento para
arrais amador (ARA) e/ou Atestado de Treinamento para Motonauta (MTA) (anexos 5-E e 5-F
da NORMAM-03/DPC).

Art. 2º A área de atuação dos Estabelecimentos e Pessoas Físicas cadastrados
para treinamento náutico, limita-se aos municípios pertencentes à jurisdição desta Capitania,  a
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saber: Abreu  e  Lima,  Afogados  da  Ingazeira,  Afrânio,  Agrestina,  Água  Preta,  Águas  Bela,
Alagoinha,  Aliança,  Altinho,  Amaraji,  Angelim,  Araçoiaba,  Araripina,  Arcoverde,  Barra  de
Guabiraba, Barreiros, Belém de Maria, Belém de São Francisco, Belo Jardim, Betânia, Bezerros,
Bodocó, Bom Conselho, Bom Jardim, Bonito, Brejão, Brejinho, Brejo da Madre de Deus, Buenos
Aires,  Buíque,  Cabo  de  Santo  Agostinho,  Cabrobó,  Cachoeirinha,  Caetés,  Calçado,  Calumbi,
Camaragibe, Camocim de São Félix, Camutanga, Canhotinho, Capoeiras, Carnaíba, Carnaubeira da
Penha,  Carpina,  Caruaru,  Casinhas,  Catende,  Cedro,  Chã  de  Alegria,  Chã  Grande,  Condado,
Correntes, Cortês, Cumaru, Cupira, Custódia, Dormentes, Escada, Exu, Feira Nova, Fernando de
Noronha,  Ferreiros,  Flores,  Floresta,  Frei  Miguelinho,  Gameleira,  Garanhus,  Glória  do  Goitá,
Goiana,  Granito,  Gravatá,  Iati,  Ibimirim,  Ibirajuba,  Igarassu,  Iguaraci,  Ilha  de  Itamaracá,  Inajá,
Ingazeira, Ipojuca, Ipubi, Itacuruba, Itaíba, Itambé, Itapetim, Itapissuma, Itaquitinga, Jaboatão dos
Guararapes, Jaqueira, Jataúba, Jatobá, João Alfredo, Joaquim Nabuco, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa
de Itaenga, Lagoa do Carro, Lagoa do Ouro, Lagoa dos Gatos, Lagoa Grande, Lajedo, Limoeiro,
Macaparana,  Machados,  Manari,  Maraial,  Mirandiba,  Moreilândia,  Moreno,  Nazaré  da  Mata,
Olinda, Orobó, Orocó, Ouricuri, Palmares, Palmeirinha, Panelas, Paranatama, Parnamirim, Passira,
Paudalho, Paulista, Pedra, Pesqueira, Petrolândia, Petrolina, Poção, Pombos, Primavera, Quipapá,
Quixabá, Recife, Riacho das Almas, Ribeirão, Rio Formoso, Sairé, Salgadinho, Salgueiro, Saloá,
Sanharó, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Filomena, Santa
Maria da Boa Vista, Santa Maria do Cambucá, Santa Terezinha, São Benedito do Sul, São Bento do
Una,  São Caitano,  São João, São Joaquim do Monte,  São José da Coroa Grande, São José do
Belmonte, São José do Egito, São Lourenço da Mata, São Vicente Ferrer, Serra Talhada, Serrita,
Sertânia, Sirinhaém, Solidão, Surubim, Tabira, Tacaimbó, Tacaratu, Tamandaré, Taquaritinga do
Norte, Terezinha, Terra Nova, Timbaúba, Toritama, Tracunhaém, Trindade, Triunfo, Tupanatinga,
Tuparetama, Venturosa, Verdejante, Vertente do Lério, Vertentes, Vicência, Vitória de Santo Antão
e Xexéu.

Art. 3º  Para o treinamento visando à emissão do Atestado de Treinamento para
Arrais Amador, o instrutor deverá possuir, no mínimo, 2 (dois) anos de habilitação nas categorias de
CPA, MSA, ARA ou Profissional com Correspondência, conforme estabelecido no item 0503 da
NORMAM-03/DPC.  Para  o  treinamento  visando  à  emissão  do  Atestado  de  Treinamento  para
Motonauta, o instrutor deverá possuir, no mínimo, 2 (dois) anos de habilitação nas categorias de
MTA.  Um  instrutor  poderá  realizar  treinamentos  náuticos  em  mais  de  um  Estabelecimento
cadastrado,  devendo  seus  dados  constarem  na  Declaração  para  Cadastramento  (anexo  6-C  –
NORMAM-03/DPC).

Art. 4º É vedada a utilização de outra embarcação para o Treinamento Náutico,
senão  aquelas  cadastradas,  devendo  as  motos  aquáticas  e  lanchas/botes  empregados  estarem
identificados com uma faixa/placa amarela em local visível do costado, com no mínimo 15 (quinze)
e 20 (vinte) centímetros de altura, respectivamente, com a inscrição “TREINAMENTO NÁUTICO”
na cor  preta  e  letras  em caixa alta.  As embarcações  empregadas  no treinamento  não precisam,
necessariamente, ser de propriedade do responsável do Estabelecimento cadastrado. O interessado
deverá  apresentar  no  ato  do  cadastramento,  o  contrato  de  aluguel,  a  cessão  de  uso  ou  outros
documentos similares.

Art. 5º As embarcações utilizadas para aula prática para Arrais Amador  (ARA)
deverão ter os seguintes equipamentos para demonstração e instrução:

a) Luzes de navegação;
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      b) Agulha magnética;
      c) Âncora (com cabo ou amarra, com no mínimo 20 metros) e boia de arinque;
      d) Apito ou Buzina;
      e) Boia salva-vidas, com retinida flutuante;
      f) Coletes salva-vidas;
      g) Marcações no casco;
      h) Rádio VHF;
      i) Artefato pirotécnico; e
      j) Extintor.

Art. 6º O número máximo de alunos permitidos para cada embarcação empregada
no treinamento náutico para a categoria de ARA será de 5 (cinco) alunos embarcados desde que não
ultrapasse a sua lotação.

Art.  7º  Os  Estabelecimentos  e  Pessoas  Físicas cadastrados  deverão  informar
antecipadamente a  esta Capitania a programação dos treinamentos náuticos, no mínimo, 3 (três)
dias úteis antes da sua realização, com a respectiva relação dos candidatos participantes e o Plano
de Treinamento do dia, conforme modelo anexo a esta Portaria.

Art. 8º Os Instrutores deverão cumprir rigorosamente as Instruções Gerais para o
Treinamento Prático para as Categorias de Arrais Amador e Motonauta (Seção II do Anexo 5-A –
NORMAM-03/DPC). É de total responsabilidade do Instrutor o cumprimento de todas as regras de
segurança previstas nas Normas da Autoridade Marítima durante o Treinamento náutico.

Art.  9º  Quando em instrução é  permitido  o candidato  conduzir  a  embarcação,
desde que devidamente supervisionado pelo Instrutor que será o responsável direto pelo correto
cumprimento das regras estabelecidas no RIPEAM.

Art. 10º A instrução deverá ser realizada em área que não cause interferência em
outras atividades náuticas e/ou banhistas.

Art. 11º  O local para realização da aula prática deverá estar credenciado nesta
Capitania e atender a requisitos mínimos de conforto, tais como: banheiros próximos para os alunos
e instrutores; cadeiras para acomodar os alunos; toldo ou barraca para que os alunos e instrutores
não fiquem expostos as intempéries; e água potável.

Art.  12º  As  aulas  práticas  deverão  ser  realizadas  em  horário  a  critério  do
Estabelecimento de Treinamento ou Pessoa Física cadastrada, no limite entre as 08:00 horas e o pôr
do Sol, observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora para almoço dos alunos e instrutores.

Art. 13º Após o treinamento prático, o Estabelecimento de Treinamento Náutico
ou  a  Pessoa  Física  emitirá  o  Atestado  de  Treinamento  para  Arrais  Amador  e/ou  Atestado  de
Treinamento para Motonauta (anexos 5-E e 5-F – NORMAM-03/DPC).

Art. 14º  Os Estabelecimentos e Pessoas Físicas cadastrados para o Treinamento
Náutico poderão ser fiscalizados a qualquer momento,  em ações desempenhadas por equipes de
Inspeção Naval desta Capitania, com o principal propósito de verificar a presença dos alunos e a
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prestação do serviço, em prol de uma melhoria na qualidade do treinamento executado, podendo um
Inspetor Naval acompanhar a instrução a bordo das embarcações.

Art. 15º Sempre que houver alterações nos dados apresentados no cadastramento,
o  responsável  pelo  Estabelecimento  ou  a  Pessoa  Física  cadastrada  deverá  apresentar,  nesta
Capitania, uma nova declaração devidamente atualizada. Não serão aceitos atestados de treinamento
cujos  treinamentos  tenham  sido  realizados  e  assinados  por  instrutores  que  não  constem  na
declaração ou realizados em embarcações não cadastradas.

Art.  16º  Após  a  realização  dos  treinamentos  náuticos  os  Estabelecimentos  e
Pessoas Físicas cadastrados deverão encaminhar, em até 2 (dois) dias úteis, a relação, digitalizada,
dos  candidatos  que  realizaram  o  treinamento,  para  a  caixa  postal  rivelino@marinha.mil.br ou
alex.fraga@marinha.mil.br, com cópia para renata.barros@marinha.mil.

Art. 17º  Os alunos poderão ser contatados por esta Capitania para responder a
questionário  de  avaliação  da  aula  ministrada.  Ademais, os  Instrutores  poderão  ser  avaliados
mediante prova teórica nas categorias de ARA e MTA, bem como avaliação prática por militares da
Capitania dos Portos de Pernambuco. Aqueles Instrutores que não atenderem aos padrões mínimos
de qualidade, serão suspensos da condição de instrutoria por 60 (sessenta) dias para reciclagem,
realizando novas provas. Não sendo considerados aptos após o período de reciclagem, os mesmos
serão descadastrados.

Art.  16º  É  de  total  responsabilidade  dos  Estabelecimentos/Pessoas  Físicas
cadastrados a manutenção da validade de documentos emitidos por outras instituições e repartições
públicas, obrigatórios para o cadastramento inicial.

Art. 18º O cadastramento de Estabelecimento de Treinamento Náutico ou Pessoa
Física  para  a  emissão  de  Atestado  de  Treinamento  para  Arrais  Amador  e/ou  Atestado  de
Treinamento para Motonauta se constitui em uma autorização, sendo portanto, um ato discricionário
e  precário,  não  gerando  quaisquer  direitos  para  o  autorizado  e  pode  ser  cancelado,  quando
conveniente  pela  Administração Pública.  Se durante o período vigente  do cadastramento  forem
observadas  quaisquer  irregularidades  ou  discrepâncias  em relação  às  regras  estabelecidas  nesta
Portaria e/ou NORMAM-03/DPC, o Estabelecimento de Treinamento Náutico ou a  Pessoa Física
cadastrada estará passível de advertência, suspensão temporária ou cancelamento do cadastramento.

§  1º  –  Advertência:  Esta  Capitania  notificará  por  comunicação  escrita  o
Estabelecimento de Treinamento Náutico ou a Pessoa Física sobre as discrepâncias encontradas,
estabelecendo um prazo para saneamento das mesmas.

§  2º  –  Suspensão  do  cadastramento:  Não  sendo  sanada  a  discrepância  pelo
Estabelecimento  de Treinamento Náutico ou a  Pessoa Física  cadastrada,  apontado no parágrafo
anterior, dentro do prazo estabelecido, esta Capitania emitirá Portaria suspendendo temporariamente
o Estabelecimento ou a Pessoa Física cadastrada, apenas no que tange à autorização da emissão do
Atestado de Treinamento para Arrais Amador e/ou Atestado de Treinamento para Motonauta, por
um período de até 90 (noventa) dias. Durante o período de suspensão os Atestados de Treinamento
não  terão  validade.  A  Portaria  de  suspensão  temporária  deverá  ser  encaminhada  para  o
Estabelecimento de treinamento ou Pessoa Física suspensos, com cópia para todas as Capitanias,
Delegacias, Agências e para a Diretoria de Portos e Costas.
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§ 3º - Caso o Estabelecimento de Treinamento ou Pessoa Física cadastrada sejam
suspensos por mais de três vezes em um período de 12 (doze) meses ou cometa alguma transgressão
considerada grave,  terá o seu cadastramento cancelado.  Nesse caso específico será instaurado o
competente  Inquérito  Administrativo  (I.A.  pela  CP/DL/AG  para  apurar  responsabilidades,
cumprindo o rito processual constante no item 0317 da NORMAM-07/DPC. Após encerrado o I.A,
da sua decisão, o interessado poderá impetrar recurso em última instância administrativa à DPC, no
prazo de até 5 (dez) dias úteis, contados a partir do dia consecutivo da data do conhecimento da
decisão,  incluindo  o dia  do  vencimento.  Este  recurso  deverá  ser  encaminhado  à DPC via  esta
Capitania. A DPC disporá do prazo de 60 (sessenta) dias úteis para proferir sua decisão. Esgotado a
fase recursal, e se mantida a decisão inicial do I.A, a Capitania emitirá portaria de cancelamento do
cadastramento,  encaminhando cópia para o Estabelecimento de Treinamento Náutico ou Pessoa
Física, para todas as Capitanias, Delegacias, Agências e para a Diretoria de Portos e Costas.

§ 4º – O cancelamento do cadastramento de um Estabelecimento de Treinamento
Náutico ou Pessoa Física não resultará em qualquer espécie de responsabilidade da Administração
Pública  em  relação  aos  encargos,  ônus,  obrigações  ou  compromissos  que  a  cadastrada  tenha
assumido. Decorridos 2 (dois) anos da imposição do cancelamento do cadastramento o interessado
poderá requerer novo cadastramento submetendo-se a todos os requisitos estabelecidos nas normas.

Art. 19º O Estabelecimento de Treinamento Náutico ou Pessoa Física que encerrar
suas atividades no tocante a emissão dos Atestados de Treinamento deverá comunicar por escrito a
esta Capitania. Esta comunicação deverá ser realizada por intermédio de requerimento, conforme
modelo do Anexo 5-I da NORMAM-03/DPC. Esta Capitania emitirá portaria de descadastramento,
com cópia para todas as Capitanias, Delegacias, Agências e para a Diretoria de Portos e Costas.

Art.  20º  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Capitão  dos  Portos  de
Pernambuco, mediante apresentação de requerimento consubstanciado do interessado, no prazo de
10 (dez) dias úteis anterior à data do pleito.

Art. 21º Esta Portaria entra em vigor na presente data, com prazo de vigência até
20 de junho de 2024.

MAURÍCIO BRAVO
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição: Listas: 003, 0031, 0032, Com3ºDN, DPC, CP-21, Arquivo
Distribuição Extra-MB: Sr. MAURÍCIO LUNA DA SILVA JÚNIOR, CPF 054.026.844-56, 
residente à Rua Três, Quadra 10, Loteamento 03/04, S/N, Loteamento Enseada, Ponta de Pedra, 
Goiana – PE, CEP 55.908-000.
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