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CAPÍTULO 5 
 

HABILITAÇÃO DA CATEGORIA DE AMADORES 
 
 

0501 - APLICAÇÃO 
 Este capítulo estabelece as categorias de amadores, sua correspondência com 
categorias profissionais, os procedimentos para habilitação, dispensa de habilitação, 
renovação, suspensão e cancelamento de Carteira de Habilitação de Amador. 
 
0502 - PROPÓSITO 

Apresentar regras e procedimentos para habilitação nas categorias de 
amadores para a condução de embarcações de esporte e/ou recreio. 
 
0503 - COMPOSIÇÃO DA CATEGORIA DE AMADORES  
 Amador é todo aquele com habilitação certificada pela Autoridade Marítima  
para operar embarcações de esporte e/ou recreio, em caráter não profissional. 
 a) Categorias  
  Os amadores são distribuídos pelas seguintes categorias: 

CATEGORIAS SIGLAS  

Capitão-Amador CPA 
Mestre-Amador MSA 
Arrais-Amador ARA 
Motonauta MTA
Veleiro VLA 

 b) Insígnias (facultativo) - os amadores que assim o desejarem poderão 
utilizar as insígnias representativas das diversas categorias, conforme modelos 
apresentados no Anexo 5-C. 
 c) Habilitação  

A habilitação dos amadores será comprovada por meio da Carteira de 
Habilitação de Amador (CHA), nas seguintes categorias: 

Capitão-A mador  - apto para conduzir embarcações entre portos nacionais e 
estrangeiros, sem limite de afastamento da costa, exceto moto aquática. 

Mestre-Amador  - apto para conduzir embarcações entre portos nacionais e 
estrangeiros nos limites da navegação costeira, exceto moto aquática. 

Arrais-Amador  - apto para conduzir embarcações nos limites da navegação 
interior, exceto moto aquática. 

Motonauta  - apto para conduzir moto aquática nos limites da navegação 
interior. 

Observação 1: as categorias de CPA, MSA e ARA habilitadas a partir de 2 
de julho de 2012 deverão estar também habilitadas na categoria de MTA se desejarem 
conduzir moto aquática. 

Observação 2: as categorias de CPA, MSA e ARA habilitadas antes de 2 de 
julho de 2012 deverão obter a habilitação de MTA por ocasião da renovação da CHA, 
para continuarem a conduzir moto aquática. 

Veleiro  - apto para conduzir embarcações a vela sem propulsão a motor, 
nos limites da navegação interior. 
 d) Correspondência com categorias profissionais  
  1) Poderão conduzir embarcações nas mesmas situações de determinadas 
categorias de amadores os seguintes profissionais conforme o quadro abaixo: 
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Amadores Profissionais Nível/Curso exigido 

Capitão-Amador 

Oficiais da MB do Corpo da 
Armada. 

 

Oficiais do Corpo de 
Engenheiros da Marinha. 

oriundos do Corpo da Armada 

Oficiais do Quadro Técnico (T). 
oriundos do Quadro Complementar 
do Corpo da Armada (QC-CA) 

Aquaviários da seção de convés. nível 7 e acima (*) 

Mestre-Amador 

Oficiais da MB do Corpo de 
Fuzileiros Navais e do Corpo de 
Intendentes da Marinha. 

 

Oficiais da MB do Corpo de 
Engenheiros. 

Oriundos do Corpo de Fuzileiros 
Navais e do Corpo de Intendentes 
da Marinha 

Aquaviários da seção de convés 
e máquinas. 

nível 3 e acima (*) 

Militares da MB Com graduação igual ou superior a 
Cabo (**)  

Servidores Públicos  

Que concluíram o Curso Especial 
Avançado para a Condução de 
Embarcações de Estado no Serviço 
Público na Navegação Costeira 
(EANC). 
Que concluíram o extinto Curso 
Especial Avançado para o Serviço 
Público (EASP), substituído pelo 
EANC. 

Arrais-Amador 

Aquaviários da seção de convés 
e de máquinas. nível 2 e acima (*). 

Servidores Públicos  
 

concluíram o Curso Especial para 
Condução de Embarcações de 
Estado no Serviço Público (ECSP).  
concluíram o extinto Curso Especial 
Básico para Serviço Público 
(EBSP), substituído pelo ECSP. 
concluíram o Curso Especial para 
Tripulação de Embarcações de 
Estado no Serviço Público (ETSP). 

(*)  Conforme discrimina as Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários 
(NORMAM-13/DPC). 

(**) Sua especialidade deverá contemplar conhecimentos correlatos às disciplinas, 
previstas no programa constantes do Anexo 5-A, para habilitação nesta categoria. 

A CHA não será obrigatória para os profissionais acima citados, bastando 
portar a sua própria identidade emitida pela Marinha do Brasil ou a Caderneta de 
Inscrição e Registro (CIR), exceto quando tratar-se da condução de embarcações do 
tipo moto aquática. Se assim desejarem os Profissionais poderão, solicitar a emissão 
da sua CHA cumprindo as orientações contidas no item 0505. Nesse caso específico a 

 texto: Correspondência com 
categorias profissionais (indicar, posto/graduação ou nível do aquaviário). 
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 e) equivalência curricular com conteúdo programáti co para os exames de 
amadores. 

Todos os Aquaviários, Militares da MB e outros interessados, que 
comprovarem conter nos currículos ou históricos escolares de seus cursos de formação 
profissional disciplinas equivalentes àquelas previstas nos programas constantes do 
Anexo 5-A poderão requerer por equivalência a concessão da CHA para a categoria 
pretendida, apresentando os seguintes documentos: 

1) Requerimento ao CP/DL/AG solicitando a concessão da CHA por 
equivalência conforme modelo constante do Anexo 5-I; 

2) Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação dos seguintes 
documentos originais: 
 I)  documento oficial de identidade (civil ou militar); ou 
 II) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do aquaviário, sendo ambos 
com fotografia e dentro da validade; 
 3) Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original do 
comprovante de CPF;  
 4) Cópia autenticada do currículo do curso realizado, que atenda as 
especificações contidas no Anexo 5-A, que justifique a concessão da categoria 
pretendida; 
  5) 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;  
 6) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de 
noventa (90) dias corridos, em nome do interessado ou acompanhado de declaração 
em nome de quem constar a fatura. 
  Os seguintes documentos são considerados como comprovantes de 
residência: 
  - Contrato de locação em que o interessado figure como locatário; e  
  - Conta de luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular). 
 Se o interessado for menor de 21 anos bastará a comprovação de  
residência do pai ou responsável legal. 
 No caso de inexistência ou falta de comprovante de residência, o 
interessado poderá emitir uma Declaração de Residência, cujo modelo se encontra no 
Anexo 2-I; e 
 7) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples) referente a emissão da carteira de habilitação do amador 
(Anexo 1-C). 
 
NOTA:  O procedimento para concessão listado no subitem acima 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. 

 
0504 -  PROCEDIMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
             a) Da Inscrição  

Para efetuar sua inscrição para os exames nas categorias de CPA, MSA, 
ARA e MTA, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação na CP/DL/AG ou 
no local estabelecido por essas Organizações Militares: 

1) Cópia autenticada do documento oficial de identificação, com fotografia e 
dentro da validade. A autenticação poderá ser feita no próprio local de inscrição, 
mediante comparação da cópia com o original; 
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2) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF). A autenticação 
poderá ser feita no próprio local de inscrição, mediante comparação da cópia com o 
original. Será aceito também o documento oficial de identificação que contenha o CPF ; 

3) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de 
noventa (90) dias corridos, em nome do interessado ou acompanhado de declaração 
em nome de quem constar a fatura. 
 Os seguintes documentos são considerados como comprovantes de 
residência: 
 - Contrato de locação em que o interessado figure como locatário; e  
 - Conta de luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular). 
   Se o interessado for menor de 21 anos bastará a comprovação de  
residência do pai ou responsável legal. 
   No caso de inexistência ou falta de comprovante de residência, o 
interessado poderá emitir uma Declaração de Residência, cujo modelo se encontra no 
Anexo 2-I;                   

4) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples) referente a emissão da carteira de habilitação do amador 
(Anexo 1-C). 

Nota:  
No caso de inscrição para a categoria de ARA, MSA ou CPA 

concomitantemente com a de MTA, será cobrada apenas uma Guia de Recolhimento 
da União (GRU) referente à taxa de inscrição; 

5) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove bom 
estado psicofísico, incluindo limitações, caso existam, como por exemplo:  

- uso obrigatório de lentes de correção visual; 
- estar acompanhado de outra pessoa; 
- estar vestindo colete salva-vidas em qualquer situação;  
- uso obrigatório de aparelho de correção auditiva; e 
- restrição para condução de embarcações durante a noite. 
Observação: caso haja dúvida sobre a capacidade ou a habilidade motora 

do interessado em conduzir de forma segura a embarcação, deverá ser apresentado 
laudo médico circunstanciado, relatando as condições físicas do interessado. O 
CP/DL/AG, por seu turno, agendará uma avaliação técnica para verificar se o condutor 
atende requisitos mínimos de segurança para a condução de embarcação; 

6) O atestado médico descrito no item anterior é dispensável para os 
candidatos que apresentarem sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro da 
validade. A mesma observação do inciso anterior deve ser atendida; 

7) Para a habilitação na categoria de MTA, apresentar o atestado de 
treinamento náutico para motonauta, conforme Anexo 5-E, comprovando que realizou 
treinamento náutico com, no mínimo, três horas de duração, em embarcações do tipo 
moto aquática; e 

8) Para a habilitação na categoria de ARA,  apresentar o atestado de 
treinamento náutico para arrais-amador, conforme  Anexo 5-F, comprovando que 
realizou, no mínimo, seis horas de treinamento náutico em embarcações de esporte 
e/ou recreio, ou similares. 

   Notas: 
1) Os atestados de treinamento citados nos itens 7) e 8) poderão ser 

obtidos por estabelecimentos de treinamento náuticos/pessoas físicas devidamente 
cadastrados nas CP/DL/AG, conforme estabelecido na Seção II do Capítulo 6; e 

2) Os candidatos que estejam com seus processos de inscrição para os 
exames de habilitação para as categorias CPA, MSA e ARA em andamento poderão 
apresentar na CP/DL/AG em que realizou a inscrição, o atestado de treinamento para 
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motonautas, para agregação desta categoria à habilitação pretendida, desde que não 
tenham realizado o respectivo exame escrito. 
 b) Do Exame de Habilitação  
  1) O exame para a habilitação nas categorias de CPA, MSA, ARA e MTA é 
constituído de prova escrita, devendo o candidato possuir idade mínima de 18 (dezoito) 
anos e saber ler e escrever. Todos os procedimentos referente a esses exames estão 
contidos no Anexo 5-A. 

2) Os exames deverão ser realizados preferencialmente nas sedes das 
CP/DL/AG. A critério da CP/DL/AG, esses exames poderão ser realizados em outras 
localidades, desde que tais solicitações sejam previamente agendadas e de acordo 
com a disponibilidade da OM. As instalações propostas devem ser adequadas e em 
localidades que sejam julgadas convenientes para a realização do exame, como por 
exemplo, em Clubes Náuticos, Marinas, Entidades Desportivas Náuticas, escolas 
públicas ou privadas e próprios Federais, Estaduais ou Municipais. A realização desse 
exame deve atender a todos os interessados da região, independentemente de 
qualquer vínculo com a entidade que estiver sediando o exame escrito. 

O interessado pela realização de exames fora da sede da CP/DL/AG, deverá 
formalizar o seu pedido junto à CP/DL/AG, apresentando sua motivação, local e 
recursos disponíveis para aplicação do mesmo, bem como a quantidade de candidatos 
previstos. 
  3) Os interessados em obter as habilitações de MSA ou CPA 
concomitantemente com a habilitação de MTA realizarão somente exame para MSA ou 
CPA, conforme o caso, devendo apresentar no ato da  inscrição os documentos 
previstos na alínea a), em especial o atestado  constante do Anexo 5-E.  
  4) Os interessados em obter a habilitação de ARA concomitantemente com 
a habilitação de MTA realizarão o exame  somente de ARA, devendo apresentar para 
inscrição os documentos previstos na alínea a), em especial os atestados constantes 
dos Anexo 5-E e Anexo 5-F. 
 5) Após a conclusão do exame de habilitação, deverá ser elaborada pelo 
titular da OM uma Ordem de Serviço constando o resultado do exame. 
 c) Resumo do Procedimento para habilitação de ARA/ MTA 
              
 
 
  
 
 
0505 - EMISSÃO, RENOVAÇÃO, SEGUNDA VIA E DISPENSA D A CARTEIRA DE 

HABILITAÇÃO DE AMADOR (CHA) 
 a) Emissão  

1) A CHA é um documento que expressa apenas a qualificação do amador 
na condução de embarcações de esporte e/ou recreio e por este motivo deve estar 
acompanhado de um documento oficial de identificação quando da fiscalização. 

2) A CHA possui validade em todo território nacional por um período de dez 
anos a partir da data da sua emissão. 

3) Para adultos com idade igual ou superior a 65 anos, a validade da CHA 
será de cinco anos a partir da sua emissão.  

4) A OM da jurisdição do candidato aprovado emitirá a CHA. 
5) Deverão constar no campo observações da CHA as restrições físicas do 

amador, relatadas no atestado médico. 
6) A CHA para a categoria de VLA possui caráter facultativo.  

Realização de 
treinamento náutico 
em estabelecimento 

cadastrado. 

Apresentação de 
documentos para 
inscrição junto às 

CP/DL/AG 

Realização do 
exame escrito 

agendado 

Retirada da 
CHA na 

CP/DL/AG 
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Para a emissão da CHA na categoria de Veleiro, o interessado deverá possuir idade 
mínima de oito anos e apresentar na CP/DL/AG os seguintes documentos abaixo 
discriminados. Ressalta-se que caberá aos pais, tutores ou responsáveis legais pelos 
menores habilitados na categoria de Veleiro, toda e qualquer responsabilidade 
administrativa ou civil pelas consequências do uso de embarcações pelos menores de 
idade, bem como pelo não cumprimento das normas em vigor. 

I) Requerimento ao CP/DL/AG solicitando a emissão da carteira, 
conforme modelo constante do Anexo 5-I; 

II) Cópia autenticada do documento oficial de identificação, com 
fotografia e dentro da validade. A autenticação poderá ser feita no próprio local de 
inscrição, mediante comparação da cópia com o original; 

III) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF). A 
autenticação poderá ser feita no próprio local de inscrição, mediante comparação da 
cópia com o original. Será aceito também o documento oficial de identificação que 
contenha o CPF; 

IV) Comprovante de residência de acordo com o item 0504;  
V) Atestado médico, emitido há menos de um ano, de acordo com o item 

0504.  
VI) O atestado médico é dispensável para os interessados que 

apresentarem sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro da validade; 
VII) Autorização formal dos pais ou do tutor para menores de dezoito 

anos, com firma reconhecida em cartório; 
VIII) Declaração da marina, clube, entidade desportiva náutica ou 

estabelecimento de treinamento náutico cadastrado, conforme constante no Anexo 5-H, 
comprovando que o interessado realizou o curso de veleiro habilitando-o para a 
condução de embarcação a vela de acordo com o programa constante do Anexo 5-B; e 

IX)  Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante 
de pagamento (cópia simples) referente a emissão da carteira de habilitação do 
amador (Anexo 1-C). Estão dispensadas do pagamento da GRU as pessoas carentes 
participantes de projetos governamentais destinados à formação de mentalidade 
marítima. 

7) Os profissionais especificados no subitem 1) da alínea d) do item 0503 
poderão requerer junto às CP/DL/AG a emissão de suas CHA por correspondência 
devendo para tal apresentarem os seguintes documentos: 

I) Requerimento ao CP/DL/AG solicitando a concessão da CHA por 
correspondência, conforme modelo constante do Anexo 5-I; 

II) Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação dos seguintes 
documentos originais: 
  (a)  documento oficial de identidade (civil ou militar);  
  (b) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do aquaviário, sendo 
ambos com fotografia e dentro da validade; ou 

 (c) Certificado de conclusão de curso para Servidores Públicos extra 
MB (EANC, ETSP ou ECSP); 

III) Cópia autenticada do comprovante de CPF. A autenticação poderá 
ser feita no próprio local de cadastramento, mediante comparação da cópia com o 
original. Será aceito também o documento oficial de identificação que contenha o CPF;  

IV) 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;  

V) Comprovante de residência com CEP, expedido no prazo máximo de 
noventa (90) dias corridos, em nome do interessado ou acompanhado de declaração 
em nome de quem constar a fatura. 
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     Os seguintes documentos são considerados como comprovantes de 
residência: 
  - Contrato de locação em que o interessado figure como locatário; e  
 - Conta de luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular). 
    Se o interessado for menor de 21 anos bastará a comprovação de  
residência do pai ou responsável legal. 
    No caso de inexistência ou falta de comprovante de residência, o 
interessado poderá emitir uma Declaração de Residência, cujo modelo se encontra no 
Anexo 2-I; e 
   VI) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples) referente a emissão da carteira de habilitação do amador 
(Anexo 1-C). 
 b) Renovação  

1) Procedimento de renovação simples da CHA 
O interessado na renovação da CHA deverá dirigir-se à CP, DL ou AG 

apresentando a seguinte documentação: 
I) Requerimento do interessado, solicitando a renovação, conforme 

modelo constante do Anexo 5-I; 
II) Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação da Carteira de 

Habilitação de Amador original; 
III) Atestado médico, emitido há menos de um ano, que comprove o bom 

estado psicofísico, incluindo limitações, caso existam, conforme subitem 5) da alínea a) 
do item 0504. O Atestado é dispensável, caso seja apresentada a Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH dentro da validade; 

IV) Comprovante de residência de acordo com o item 0504; e 
V) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 

pagamento (cópia simples), referente à renovação da Carteira de Habilitação de 
Amador (Anexo 1-C). 

Nota: 
Está autorizada a navegação com protocolo para renovação de CHA, 

emitida pela CP/DL/AG, por até 30 dias após sua expedição. 
c) Agregação de categoria de MTA  
 Os seguintes procedimentos deverão ser observados para a agregação da 

habilitação de MTA à categoria de CPA, MSA ou ARA: 
1) Os amadores habilitados nas categorias de CPA, MSA e ARA 

interessados em agregar a habilitação de MTA, deverão apresentar às CP/DL/AG os 
seguintes documentos: 

I) Requerimento ao CP/DL/AG solicitando a agregação, conforme 
modelo constante do Anexo 5-I; 
 II) Atestado de treinamento para motonautas, obtido junto aos 
estabelecimentos/pessoas físicas cadastrados para o treinamento náutico (Anexo 5-E);  

III) Cópia autenticada ou cópia simples da Carteira de Habilitação de 
Amador com apresentação do original; 

IV) Comprovante de residência de acordo com o item 0504; e 
V) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 

pagamento (cópia simples) referente a renovação da carteira de habilitação de amador 
(Anexo 1-C). 

2) Os amadores habilitados nas categorias de CPA, MSA e ARA antes de 
02JUL2012 poderão conduzir embarcações do tipo moto  aquáticas até a data de 
vencimento das suas CHA. Para solicitar a agregação da categoria de MTA em suas 
habilitações, sem a necessidade de apresentação do atestado de treinamento para 
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motonautas, os interessados deverão apresentar às CP/DL/AG os seguintes 
documentos: 

I) Requerimento ao CP/DL/AG solicitando a agregação, conforme 
modelo constante do Anexo 5-I; 

II) Cópia autenticada da Carteira de Habilitação de Amador. A 
autenticação poderá ser feita no próprio local de cadastramento, mediante comparação 
da cópia com o original; 

III) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples) referente a renovação da carteira de habilitação do amador 
(Anexo 1-C); e 

IV) Atestado de treinamento para motonautas obtido junto aos 
estabelecimentos/pessoas físicas cadastrados para o treinamento náutico (Anexo 5-E) 
ou apresentação de informações e documentos que comprovem a sua capacidade na 
condução de moto aquática, em período anterior à 02JUL2012, dentre as quais: 

(a) Tempo de posse do equipamento (TIEM) superior a um ano; 
(b) Participação em eventos náuticos, regatas e competições; 
(c) Cursos realizados; 
(d) Filiação a entidades desportivas náuticas de moto aquática; ou 
(e) Outras informações que comprovem o seu conhecimento e a sua 

experiência para condução desse tipo de embarcação. 
Notas: 
1) Não há necessidade da realização do exame escrito para MTA nas 

situações listadas no subitem 2) da alínea c); e 
2) na alínea b), após transcorridos cinco anos do vencimento da sua carteira 

de habilitação de amador, o interessado que desejar renová-la, deverá submeter-se a 
novo processo de inscrição na categoria pretendida, cumprindo as orientações 
preconizadas no item 0504 para as categorias de CPA, MSA, ARA e MTA para 
realização de um novo exame escrito. No caso de ARA e MTA, caso tenha ocorrido o 
respectivo treinamento, por ocasião da emissão da CHA original, não há necessidade 
de apresentação de novos atestados de treinamento. Para a categoria de VLA deverá 
ser cumprido o item 0505. O cumprimento da presente Nota entrará em vigor a partir de 
23 de janeiro de 2018.  
 d) Segunda via  
  A 2a via da carteira de habilitação do amador poderá ser solicitada junto a 
qualquer CP/DL/AG para situações que decorram de extravio, roubo, furto ou danos 
desse documento. 
  O interessado deverá dirigir-se à CP/DL/AG apresentando os seguintes 
documentos: 

1) Requerimento ao CP/DL/AG solicitando a 2a via da habilitação, 
fundamentando o motivo, conforme modelo constante do Anexo 5-I; 

2) Declaração de extravio, roubo, furto ou danos devidamente preenchida, 
conforme Anexo 5-D ou Boletim de Ocorrência; 

3) Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original do 
documento oficial de identificação, com fotografia e dentro da validade; 

4) Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF). Será aceito também o documento oficial de 
identificação que contenha o CPF; e 

5) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de 
pagamento (cópia simples), referente à renovação da Carteira de Habilitação de 
Amador (Anexo 1-C).  
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Nota: 
Está autorizada a navegação com protocolo para 2a via de CHA, emitida 

pela CP/DL/AG, por até 30 dias após sua expedição. 
 e) Dispensa  
  Os condutores de dispositivos flutuantes e de embarcações miúdas sem 
propulsão mecânica (não movimentadas por máquinas ou motores), utilizados para 
recreio ou para prática de esporte, estão dispensados da habilitação. 
   
 0506 - SUSPENSÃO OU APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILI TAÇÃO  
 O CP/DL/AG poderá suspender ou apreender uma CHA, pelo prazo máximo de 
até 120 dias, sem prejuízo de outras penalidades previstas, na legislação em vigor 
quando o Amador: 
 - Entregar a condução da embarcação a pessoa não habilitada; 
 - Conduzir a embarcação em estado de embriaguez alcoólica ou sob efeito de 
substância tóxica de qualquer natureza; 
 - Utilizar a embarcação de esporte e/ou recreio, em atividades comerciais, para 
transporte de passageiros ou carga; e 
 - Utilizar a embarcação para prática de crime. 
 
0507 -  CANCELAMENTO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DO AMADOR  
 O Amador terá sua CHA canceladas em prejuízo de outras penalidades 
previstas, na legislação em vigor, quando: 
 a) Conduzir embarcação com a Carteira de Habilitação suspensa; e 
 b) Reincidência em faltas discriminadas no item anterior. 
 
0508 - COMPOSIÇÃO DE TRIPULAÇÃO PARA CONDUZIR EMBAR CAÇÕES DE 

ESPORTE E/OU RECREIO 
 a) É de inteira responsabilidade do proprietário da embarcação a composição 
da sua tripulação de acordo com seu interesse, observando a lotação prevista para a 
embarcação. A tripulação deverá possuir habilitação compatível com a área de 
navegação da embarcação. 

b) Caso o proprietário desejar contratar um ou mais aquaviários (tripulante 
profissional), deverá requerer à CP/DL/AG a expedição do respectivo Rol de 
Equipagem, conforme previsto na NORMAM-13/DPC, dispensada a expedição do CTS. 
A Carteira de Inscrição e Registro (CIR) e o Rol de Equipagem deverão ser 
preenchidos e assinados pelo proprietário da embarcação ou seu representante legal. 
No Rol de Equipagem será dispensad
folha de rosto. 

 
0509 - HABILITAÇÃO ESTRANGEIRA  
 Será aceita a habilitação do estrangeiro, emitida pela Autoridade Marítima do 
país de origem apenas para trânsito ou permanência em Águas Jurisdicionais 
Brasileiras (AJB) por um período máximo de seis meses, contados a partir data de 
expedição do visto de permanência da Polícia Federal. A partir deste período, o 
estrangeiro que desejar continuar conduzindo embarcações de esporte e recreio em 
AJB, deverá cumprir os requisitos para habilitação nas categorias de amador 
estabelecidos neste capítulo. 
 As habilitações de brasileiros emitidas por Autoridades Marítimas Estrangeiras, 
também serão aceitas por um período máximo de seis meses, cabendo ao amador 
após este período se habilitar cumprindo as orientações preconizadas neste capítulo.  
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0510 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 As CP/DL/AG após a emissão da CHA, deverão restituir ao interessado todos 
os documentos apresentados de cunho pessoal do mesmo, permanecendo em arquivo 
apenas os documentos ditos administrativos, tais como requerimento do interessado, 
ata de prova, ordem de serviço, lista de frequência, cartão de resposta da prova. 
 Casos omissos serão decididos pelo Diretor de Portos e Costas após consultas 
efetuadas pelos CP/DL/AG.  


