
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
20/651.4

PORTARIA Nº 34/CPRN, DE 15 DE JULHO DE 2021.

Cadastramento  e  autorização  de
Estabelecimento  de  Treinamento
Náutico para formação e treinamento
de  condutores  de  embarcações  de
esporte e recreio.

O CAPITÃO DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Portaria nº 135/2016, do Comandante do 3º Distrito Naval, e de
acordo com o art. 4º da Lei nº 9.537/1997 (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário – LESTA, e
em  consonância  com  o  disposto  na  Norma  da  Autoridade  Marítima  para  Amadores,
Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas,
Clubes e Entidades Desportivas Náuticas – NORMAM-03/DPC (Mod. 6), resolve:

Art. 1º – Estabelecer as diretrizes para o credenciamento de Estabelecimento
de  Treinamento Náutico  que  atuará  na  formação  de  Amadores  e  emissão  do atestado  de
treinamento  para  Arrais-Amador,  para  Motonauta  e  de  treinamento  unificado  para  Arrais-
Amador  e  Motonauta,  e  documentos  obrigatórios  para  os  exames  de  habilitação  nessas
categorias de amadores. 

Art.  2º  –  Visando  operacionalizar  as  atividades  requeridas,  em função das
características da jurisdição desta Capitania, o Estabelecimento de Treinamento Náutico que
estiver  regularmente  cadastrado  deverá  apresentar  os  recursos  instrucionais  disponíveis  a
serem utilizados nas aulas teóricas e práticas, em cumprimento ao item 0605 da NORMAM-03/
DPC, corroborado pelo item 3 do anexo  6-C da  mesma Norma,  com intuito de viabilizar  o
efetivo controle e fiscalização  pelas Equipes de Inspeção Naval.

Art. 3º – Entende-se como recursos instrucionais disponíveis, como sendo o
local onde serão ministradas as aulas teóricas e práticas, assim como, as embarcações para
realizar  as  aulas  práticas/embarques.  Caso  a  embarcação  não  seja  de  propriedade  do
Estabelecimento de Treinamento Náutico, este deverá apresentar no ato do cadastramento,  o
contrato de aluguel, a cessão de uso ou outros documentos similares.

Art.  4º – As embarcações empregadas no treinamento náutico para Arrais-
Amador deverão estar identificadas com uma faixa/placa amarela em local visível do costado,
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com no mínimo 20 (vinte) centímetros de altura, as moto aquáticas com no mínimo 15 (quinze)
centímetros, com a inscrição “TREINAMENTO NÁUTICO” na cor preta e letras em caixa alta.

§ 1º – Quando do agendamento de aulas práticas em outros municípios
da jurisdição desta Capitania, a critério do Capitão dos Portos ou do Agente de Areia Branca,
conforme o caso,  a  aula prática poderá  ser  realizada  em embarcações  diferentes  daquelas
previamente cadastradas.

§  2º  –  Como  condicionante  para  autorização  dos  casos  acima,  o
responsável  pelo  Estabelecimento  de  Treinamento  Náutico  cadastrado  deverá  estabelecer
contato com antecedência mínima de vinte e quatro (24) horas com a Capitania ou com a
Agência de Areia Branca, para assegurar-se que o evento não interferirá de forma inaceitável
com a navegação ou para que outras providências eventualmente necessárias sejam tomadas.

§  3º  –  Fica  estabelecido  o  número  máximo  de  3  alunos  para  cada
treinamento  náutico,  a  depender  do  limite  da  lotação  da  embarcação  cadastrada  no
Estabelecimento de Treinamento Náutico. 

Art. 5º Os Instrutores dos Estabelecimentos de Treinamento Náuticos deverão
possuir, no mínimo, as seguintes qualificações:

a)  Militar  da  reserva  da  Marinha  do Brasil  (MB),  com  graduação  igual  ou
superior a Cabo,  desde que sua especialidade contemple conhecimentos correlatos àqueles
previstos no programa dos itens 3.1 e 4.1 do anexo 5-A da NORMAM-03/DPC;

b) Aquaviários da seção de convés e máquinas, de nível 3 e acima, conforme
discriminado na NORMAM-13/DPC;

c) Capitão-Amador (CPA), Mestre-Amador (MSA) e Arrais-Amador (ARA) com
no mínimo dois anos de habilitação, de reconhecida capacidade técnica e experiência na região
onde for ministrar as aulas. 

d) No caso específico das aulas de moto aquática, os Motonautas (MTA) com
no  mínimo  dois  anos  de  habilitação.  Além  disso,  pela  especificidade  desse  tipo  de
equipamento,  o  Instrutor  deverá  comprovar,  na  prática,  o  seu  conhecimento  e  a  sua
experiência na condução desse tipo de embarcação e estar familiarizado com a região onde for
ministrar as aulas, bem como com os assuntos exigidos nas aulas práticas, conforme previsto na
Seção II do Anexo 5-A, da NORMAM-03/DPC.

 

Art. 6º  O responsável pelo Estabelecimento de Treinamento Náutico deverá
apresentar na Capitania dos Portos uma nova declaração (anexo 6-C da  NORMAM-03/DPC),
devidamente atualizada, sempre que houver alterações nos dados informados anteriormente.
Não serão aceitos atestados de treinamento para habilitação nas categorias de Arrais-Amador
e/ou Motonauta, cujos treinamentos tenham sido realizados e assinados por instrutores que
não constem na declaração retro mencionada.

Art. 7º A Capitania dos Portos fiscalizará, continuamente, o Estabelecimento
de  Treinamento  Náutico,  verificando,  “in  loco”,  a  prestação  do  serviço  objeto  do
cadastramento, de acordo com os procedimentos estabelecidos, coibindo desvios de finalidade,
mormente, quanto à veracidade dos documentos produzidos, bem como quanto à qualidade
dos cursos ministrados. 

§ 1º – Tal ato administrativo caracteriza-se como unilateral, precário e
discricionário quanto à decisão de outorga e revogação da concessão. 

§  2º  –  A  precariedade  e  o  caráter  unilateral  e  discricionário  da
autorização desoneram a Capitania dos Portos do dever de observar o burocrático processo
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administrativo para revogar o ato concessivo.

§ 3º – A revogação da autorização é medida sumária que independe de
prévia comunicação, podendo ser feita a qualquer momento, caso ocorra o descumprimento
das orientações e recomendações da Capitania dos Portos, não cabendo, portanto, direito à
indenização.

§ 4º – Por ocasião da realização das aulas práticas, o Estabelecimento de
Treinamento Náutico deverá comunicar à Capitania dos Portos, com a antecedência de dois
dias úteis, para que seja feito o acompanhamento presencial, por Equipes de Inspeção Naval,
caso seja necessário.

§  5º  –  O  Estabelecimento  de  Treinamento  Náutico  está  sujeito  às
inspeções pela Capitania dos Portos e fica obrigado a franquear o acesso às suas dependências,
bem como exibir os documentos e materiais solicitados por ocasião dessas ações. 

§ 6º – As inspeções, sempre que necessárias, serão realizadas de forma
inopinada. 

§  7º  –  As  discrepâncias  constatadas  nas  inspeções,  bem  como  as
orientações  e recomendações decorrentes serão comunicadas,  formalmente,  pela Capitania
dos Portos. 

Art. 8º  Cadastrar e autorizar para a realização de aulas práticas, formação e
treinamento de condutores de embarcações  de esporte  e recreio,  nas  categorias  de Arrais
Amador e Motonauta, bem como a emissão do atestado de treinamento para Arrais-Amador,
para  Motonauta  e  de  treinamento  unificado  para  Arrais-Amador  e  Motonauta,  o
Estabelecimento  de  Treinamento  Náutico  PRONAUTA  ESCOLA,  TREINAMENTO  E  SERVIÇOS
NÁUTICOS,  CNPJ  40.155.861/0001-63,  Tel  (84)  99927-8393,  e-mail  pronautarn@gmail.com,
tendo como responsável o Sr. THALES DE ARAÚJO VARELA CORREIA, CPF 085.951.194-49.

Art.  9º  Este  cadastramento  tem  validade  de  cinco  anos,  podendo  ser
renovado, por igual período, sucessivamente. 

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

OSWALDO SILVA NETO
Capitão de Fragata
Capitão dos Portos

Distribuição:
AgABranca
Com3ºDN
DPC
CPRN-20
Arquivo 
Extra-MB:
PRONAUTA ESCOLA, TREINAMENTO E SERVIÇOS NÁUTICOS
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