
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
20/650

PORTARIA Nº 59/CPRN, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.

Cadastramento  do  Grupamento  Regional  dos
Escoteiros  do  Mar  para  treinamento  Náutico
para  as  Categorias  de  Arrais-Amador  e/ou
Veleiro.

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 (REV.1, Mod. 1), resolve:

Art.  1º  Estabelecer  as  diretrizes  para  o  credenciamento  do  Grupamento
Regional dos Escoteiros do Mar, que atuará na formação de Amadores, na emissão do Atestado
de Embarque para Arrais-Amador, e na condução de cursos teóricos e práticos de habilitação para
categoria de veleiro.

Art.  2º  Visando  operacionalizar  as  atividades  requeridas,  em  função  das
características da jurisdição desta Capitania,  ao Grupamento Regional dos Escoteiros do Mar
caberá prover os recursos instrucionais  necessários  a serem utilizados  nas aulas práticas,  em
cumprimento à alínea c do item 0604 da NORMAM-03/DPC, corroborado pelo item 4 do Anexo
6-C da mesma Norma, com intuito de viabilizar o efetivo controle e fiscalização das Equipes de
Inspeção Naval.

Art. 3º Entende-se como recursos instrucionais 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  Grupamento Regional dos
Escoteiros do Mar, será necessária a apresentação do contrato de arrendamento.

Art.  4º  As  embarcações  destinadas  à  formação  de  condutores  deverão  ser
identificadas  com  nome  nos  dois  bordos,  podendo  ser  no  costado  ou  nas  laterais  da
superestrutura, em posição visível e em tamanho apropriado às dimensões da embarcação, com a
inscrição ESCOLA NÁUTICA.
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§ 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
pela entidade náutica cadastrada 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 de que o
evento não interferirá de forma inaceitável com a navegação, ou para que outras providências
eventualmente necessárias sejam tomadas.

Art. 5º Os Instrutores das Entidades Náuticas deverão possuir, no mínimo, as
seguintes qualificações:

§  1º  Capitão-Amador  (CPA),  Mestre-Amador  (MSA) e Arrais-Amador
(ARA) com mais de dois anos de habilitação ou profissional com correspondência, conforme o
estabelecido  no item 0503 da referida norma,  e  de reconhecida  capacidade técnica  e grande
experiência na região onde for ministrar as aulas. 

 
Art.  6º  A  Capitania  dos  Portos  fiscalizará,  continuamente,  as  entidades

cadastradas,  verificando, “in loco”,  a prestação do serviço,  de acordo com os procedimentos
estabelecidos, coibindo desvios de finalidade,  sobretudo quanto à veracidade dos documentos
produzidos e 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 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,  os  Grupamentos
Regionais  dos  Escoteiros  do  Mar  deverão  comunicar  à  Capitania  dos  Portos,  com a  devida
antecedência, para que seja feito o acompanhamento presencial, por pessoal designado.

§ 5º Os Grupamentos estão sujeitos às inspeções pela Capitania dos Portos
e ficam obrigados 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. 7º  Cadastrar e autorizar para a realização de aulas práticas,  formação e
treinamento de condutores de embarcações de esporte e recreio, na categoria de “Arrais Amador
e/ou Veleiro.”, bem como a emissão de Atestado de Embarque, o “64º Grupo Escoteiro do Mar
Artífices  Náuticos”,  CNPJ  07.590.092/0001-56,  Tel.  (84)  4005-9856/98828-9339,  e-mail
german64rn@gmail.com, tendo como responsável o Sr. FRANCISCO ANTONIO DE PONTES,
CPF nº 673.748.164-72.

§ 1º Os candidatos deverão ser associados ao Grupamento Regional dos
Escoteiros do Mar.
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Art. 8º Este cadastramento tem validade de cinco anos, podendo ser renovado,
por igual período, sucessivamente. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

ROGERIO RAMOS MEDEIROS FILHO
                                                                                   Capitão de Fragata
                                                                                    Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE
Distribuição:
AgABranca; Com3ºDN;  DPC; CPRN-20; e Arquivo. 
Extra-MB: 
64º Grupo Escoteiro do Mar Artífices Náuticos
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