
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
10/651

PORTARIA CPSC/Com5°DN/ComOpNav/MB N° 39, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

Diretrizes  da Licença Especial  para Temporada de
Verão 2022/2023.

O CAPITÃO DOS PORTOS DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria n° 135/ComOpNav, do Comando de Operações Navais, de 27 de novembro de
2018, combinado com a Portaria MB/MD n° 37, do Comandante da Marinha, de 21 de fevereiro de
2022,  conforme o preconizado no inciso I,  do art.  4°  da Lei  n°  9.537,  de 11 de dezembro de 1997
(LESTA), e regulamentado pela alínea  c do item 0308 das Normas e Procedimentos da Capitania dos
Portos de Santa Catarina – NPCP-SC/2022 (1a Revisão), de 24 de junho de 2022, resolve:

Art. 1° Estabelecer  o  período  para  a  Temperada  de  Verão  2022/2023  para  as
embarcações empregadas nas atividades de dupla classificação, de reboque, de passageiros e de apoio,
de 12 de dezembro de 2022 a 17 de abril de 2023. 

Art. 2° Grupo de Atendimento ao Público (GAP) desta Capitania receberá, a partir de
1o de dezembro de 2022, o agendamento dos proprietários solicitarem as inspeções das embarcações
ou os tripulantes obterem as licenças especiais que estejam em conformidade com o preconizado no
item 0308 da  NPCP-SC/2022 (1a Revisão).  Os requerimentos estarão disponíveis na página oficial  da
Capitania dos Portos na internet (https://www.marinha.mil.br/cpsc/node/438). 

Art. 3° Os aquaviários que exercem a função de patrão/comandante das embarcações
de  reboque  ou  de  apoio, pertencentes  ao  1o ou  2o grupo,  bem  como,  das  embarcações  de  dupla
classificação (pesca e transporte de passageiros), pertence ao 3o grupo, deverão possuir o Curso de ESEP
e não precisam solicitar a referida Licença Especial para a Temporada de Verão (LEPT).

      § 1o Os aquaviários do 3o grupo na função de tripulante nas embarcações de dupla
classificação que possuam o curso ESEP, também, não precisam solicitar a LEPT. 

Art. 4o Os aquaviários do 3° Grupo de nível 1 (um), excepcionalmente, na condição de
tripulante  das  embarcações  de  dupla  classificação  (pesca  e  transporte  de  passageiros),  que  não
possuam o Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP), tenham experiência na

63048.002466/2022-37 
- 1 de 2 -



Continuação da Port. CPSC/Com5°DN/ComOpNav/MB n° 39/2022, da CPSC.

navegação local de no mínimo 3 (três) anos de embarque, comprovados na Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR) e/ou no Rol de Equipagem, e comprove a vaga disponibilizada na embarcação de dupla
classificação por meio da Declaração de Compromisso de Emprego, podem obter a Licença Especial
para Temporada de Verão (LETP), conforme os modelos que acompanham esta Portaria.

Art. 5o Os aquaviários na condição de tripulante, descrito no Art. 4o, pertence ao 3°
Grupo, devem ao requerer apresentar as cópias com os originais, dos seguintes documentos: 

  a) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) com a etiqueta dentro da validade,
junto com as páginas que constam a foto e a etiqueta de dados pessoais;

  b) Documento de Identidade com foto (RG ou CNH) dentro da validade; 
  c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
  d) Comprovante de residência atualizado em nome do interessado;
  e) Declaração  de  Compromisso  de  Emprego,  reconhecida  a  firma  do

proprietário  ou  preposto  da  empresa,  conforme  o  anexo  3-F da
NPCP-SC/2022 (1a Revisão);  

  f) Cartão  de  Tripulação  de  Segurança  (CTS),  Título  de  Inscrição  de
Embarcação (TIE) ou Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM); 

  g) Despacho de operação estabelecido pelo Departamento de Segurança do
Tráfego Aquaviário da CPSC; e

  h) Comprovante de embarque, conforme a categoria requerida.

Art. 6° O  Curso  Especial  de  Segurança  de  Embarcações  de  Passageiros  (ESEP)
destina-se  a  qualificar  os  aquaviários  que  conduzem/tripulam  embarcações  no  transporte  de
passageiros,  sejam  elas  escolares,  de  turismo,  de  travessia,  de  apoio,  de  dupla  classificação,
empregadas na navegação interior, de apoio portuário, fluvial e/ou lacustre. 

§ 1o  Os  aquaviários  para  conduzir  ou  tripular  as  embarcações  nas  funções
descritas devem ser habilitados no curso ESEP;

§ 2o  A CPSC ministrará o curso ESEP na modalidade de Ensino a Distância (EaD),
por meio de videoconferência, no período solicitado de 8 a 11 de maio de 2023; 

§ 3o  O Processo Seletivo para admissão no Curso ESEP, para o aquaviário que
possuir pelo menos um ano de embarque, devidamente registrados e sem rasuras na CIR, conforme
previsto no anexo 2-A das Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13/DPC - 1a

Revisão), ocorrerá de 9 março a 10 de abril de 2023; e
§ 4o  As Delegacias subordinadas, também, irão prover o agendamento do curso

ESEP, a ser ministrado no decorrer do ano de 2023. 
 

Art. 7° Esta Portaria entra em vigor em 28 de novembro de 2023.

CAIO VINÍCIUS CESAR FEITOSA
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição: DelItajaí; DelLaguna; DelSFSul; Internas; e Arquivo.
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(MODELO)                 

MARINHA DO BRASIL
< ORGANIZAÇÃO MILITAR>

LICENÇA ESPECIAL PARA TEMPORADA DE VERÃO
(TRIPULANTE – EMBARCAÇÃO DE DUPLA CLASSIFICAÇÃO)

N° Protocolo:  _______/_____.
N° da Licença: _______/_____.

VALIDADE: _______/_______/2023.
                                                                           (dia)              (mês)

Concede-se a licença provisória,  acordo a Portaria  CPSC/Com5°DN/ComOpNav/MB n°

39/2022,  datado de 16 de novembro de 2022,  do  Capitão  dos  Portos  de Santa  Catarina,  ao  Sr.

___________________________________________________________,  Categoria  _____________,

no de inscrição ________________________, Aquaviário do 3o Grupo, a ser inscrito no C-ESEP/2023,

para  exercer  a  função  temporária  de  tripulante  na  embarcação  de  dupla  classificação

____________________________,  de  inscrição  no  ___________________,  durante  o  período  de

_____/_____/20____ a _____/_____/2023. 

________________/SC, em ______ de _____________________________ de 20____. 

________________________________________
< ASSINATURA >

DECLARAÇÃO
O Aquaviário declara que recebeu e tomou conhecimento dos procedimentos de segurança

para a atracação/desatracação e as orientações gerais para o tráfego das embarcações de transporte
de passageiros do tipo IV. 

O  Aquaviário  está  ciente  que  o  período  de  inscrição do  Curso  Especial  de  Segurança  de
Embarcações de Passageiros (ESEP), modalidade EaD, é de 9 de março a 10 de abril de 2023.

 ______________________________________
< ASSINATURA >    

< AQUAVIÁRIO > <NOME POR EXTENSO>
                  OBSERVAÇÕES:
1 – INSPETOR NAVAL SOMENTE O ORIGINAL É VÁLIDO;
2 – DOCUMENTO EM DUAS VIAS (CONDUTOR E ÓRGÃO EMISSOR); 
3 – DOCUMENTO ARQUIVADO DEVE CONTER CÓPIA DA IDENTIDADE.
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(MODELO)

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE EMPREGO
(TRIPULANTE – EMBARCAÇÃO DE DUPLA CLASSIFICAÇÃO)

________________________________________
                        < RAZÃO SOCIAL / NOME COMPLETO DO DECLARANTE >

Endereço __________________________________________________________________________
                                                                                                                              < RUA/AVENIDA,  N°  ,  BAIRRO,  CIDADE,  ESTADO,  CEP) 

 Declaro para fins de comprovação junto à Capitania dos Portos de Santa Catarina que possuo

vaga para contratar o  Sr.  ________________________________________________,  Aquaviário do

3o Grupo de nível 1 - sem  C-ESEP, Inscrição no ___________________,  Categoria ________, para o

mesmo exercer a função temporária como tripulante, na Embarcação de Dupla Classificação,  inscrita

sob  no ________________________,  de  nome  _________________________________,  de  minha

propriedade, tendo a mesma sido vistoriada no dia _____/_____/ 2022 (nos últimos três meses),

para fins de transportar passageiros, nesta temporada de verão, conforme preconizado na Portaria

CPSC/Com5°DN/ComOpNav/MB n° 39/2022, de 16 de novembro de 2022.

O Empregador, também, declara que recebeu e tomou conhecimento dos procedimentos de

segurança para a desatracação e as orientações gerais para o tráfego de embarcações de  passageiros

do tipo IV.  

________________/SC, em ______ de _____________________________ de 20____. 

________________________________________
< PROPRIETÁRIO >

Obs. A assinatura é dispensada do reconhecimento de firma em cartório, se as assinatura do proprietário for aposta na presença do
representante da Capitania ou Delegacia que atestar esse fato.
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Assinatura Declarante
(Firma Reconhecida por semelhança)


