
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
10/651

PORTARIA No 88/CPSC, 19 DE NOVEMBRO DE 2019.

Altera  item  contido  nas  Normas  e
Procedimentos  para  a  Capitania  dos
Portos (NPCP) na área de jurisdição da
Capitania dos Portos de Santa Catarina.

O CAPITÃO DOS PORTOS DE SANTA CATARINA no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998, que regulamenta a Lei nº
9.537,  de  11  de  dezembro  de  1997,  e  de  acordo  com  o  que  dispõe  as  Normas  Técnicas
Orientadoras para as Capitanias – NORTEC-50, do Diretor de Portos e Costas, resolve:

Art. 1º do item 0305 – LICENÇA ESPECIAL PARA TEMPORADA DE VERÃO
contido na NPCP, incluir o seguinte:

§ 1º Entre os meses de dezembro de 2019 e abril de 2020, período de veraneio na
Grande Florianópolis e Balneários de Santa Catarina, será autorizada a concessão
de  Licença  Especial  para  Temporada  de  Verão,  quando  requerido,  conforme
modelo do anexo 4-B ou 4-C, aos aquaviários do 1° Grupo, da categoria MAM,
nível 2, a fim de exercerem a função de Chefe de Máquinas, na categoria MOM
em embarcações que transportam passageiros com  até  500  kW  na  Navegação
Interior/embarcações que transportam passageiros  até  250  kW  na  Navegação
de  Cabotagem  e  Apoio  Marítimo,  ambas  dentro  dos  limites  de  visibilidade
da  costa  brasileira  (20 milhas náuticas).

§ 2º Tais solicitações serão atendidas aos profissionais locais e experientes, com
no mínimo dois anos de embarque como MAM, comprovados na Caderneta de
Inscrição e Registro – CIR ou ROL de Equipagem/Portuário, aprovados no Curso
Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP).

§ 3º Para requerer a licença o solicitante deverá apresentar cópias acompanhadas
dos originais dos seguintes documentos:
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I - Caderneta de Inscrição e Registro, válida, página que consta a foto e a Etiqueta
de Dados Pessoais;
II - Identidade;
III - CPF;
IV - Comprovante de Residência atualizado em nome do interessado do mês atual
ou anterior;
V - Declaração de Compromisso de Emprego, assinado com firma reconhecida,
conforme anexo 4-D ou 4-E;
VI - CTS da embarcação onde vai atuar ou TIE;
VII - Comprovante de no mínimo 2 anos de embarque como MAM (CIR ou ROL
de Equipagem/Portuário).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data e possui validade até
30ABR2020.

ALEXANDRE LOPES VIANNA DE SOUZA
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição:
DelItajaí
DelLaguna
DelSFSul
CP-10
CP-20
Arquivo

63048.001370/2017-94
- 2 de 2 -


