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PORTARIA N
o
 398/DPC, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

   

Altera as Normas da Autoridade Marítima para 

Atividades de Inspeção Naval - NORMAM-07/DPC. 

 

 

 O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Portaria n
o
 156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004, e de acordo 

com o contido no artigo 4
o
, da Lei nº 9537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), resolve: 

 

 Art. 1
o
 Alterar as “Normas da Autoridade Marítima para Atividades de 

Inspeção Naval - NORMAM-07/DPC”, aprovadas pela Portaria n
o
 105/DPC, de 16 dezembro de 

2003, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 12 de fevereiro de 2004; alterada pela 

Portaria n
o
 82/DPC, de 6 de outubro de 2004, publicada no DOU de 15 de outubro de 2004 (1

a
 

Modificação); pela Portaria n
o
 36/DPC, de 26 de abril de 2005, publicada no DOU de 3 de maio 

de 2005 (2
a
 Modificação); pela Portaria n

o
 47/DPC, de 29 de abril de 2008, publicada no DOU de 

7 de maio de 2008 (3
a
 Modificação); pela Portaria n

o
 144/DPC, de 16 de dezembro de 2008, 

publicada no DOU de 17 de dezembro de 2008 (4
a
 modificação); pela Portaria n

o
 177/DPC, de 

23 de novembro de 2009, publicada no DOU de 26 de novembro de 2009 (5
a
 Modificação); pela 

Portaria n
o
 195/DPC, de 8 de agosto de 2014, publicada no DOU de 11 de agosto de 2014 (6

a
 

Modificação); pela Portaria n
o
 317/DPC, de 19 de outubro de 2015, publicada no DOU de 23 de 

outubro de 2015 (7
a
 Modificação); pela Portaria n

o
 77/DPC, de 2 de março de 2016, publicada no 

DOU de 3 de março de 2016 (8
a
 Modificação); Portaria n

o
 227/DPC, de 28 de julho de 2016, 

publicada no DOU de 1
o
 de agosto de 2016 (9

a
 Modificação); e Portaria n

o
 112/DPC, de 2 de 

abril de 2018, publicada no DOU de 4 de abril de 2018 (10
a
 Modificação), conforme abaixo 

especificado. Esta alteração é denominada 11
a
 Modificação. 

 

I - No Capítulo 2 - “EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO NAVAL (IN)”: 

a) Seção III - “RESTRIÇÕES AO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO”:  

1. No item 0210 - “ÁREAS DE SEGURANÇA”: 

1.1 Substituir pelo seguinte texto: 

“Não é permitido o tráfego e fundeio de embarcações nas seguintes 

áreas consideradas de segurança, estando os seus condutores sujeitos à fiscalização e autuação 

das Equipes de Inspeção: 

a)  a menos de duzentos (200) metros das instalações militares; 

b) áreas próximas às usinas hidrelétricas, termoelétricas e 

nucleoelétricas, cujos limites serão fixados e divulgados pelas concessionárias responsáveis pelo 
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reservatório de água, em coordenação com a CP/DL/AG em cuja área de jurisdição estiverem 

localizadas; 

c) fundeadouros de navios mercantes; 

d) canais de acesso aos portos; 

e) proximidades das instalações do porto; 

f) a menos de 500 (quinhentos) metros de unidades estacionárias de 

produção de petróleo;  

g) áreas especiais nos prazos determinados em Avisos aos 

Navegantes; e 

h) as áreas adjacentes às praias, reservadas para os banhistas, 

conforme estabelecido no item anterior.  

NOTA: A área de segurança de unidade estacionária de produção de 

petróleo compreende a superfície entorno dessa, cujos pontos de sua envoltória distam de 500m 

de qualquer parte de sua estrutura. 

São consideradas unidades estacionárias de produção de petróleo as 

seguintes estruturas: as plataformas fixas; as plataformas semissubmersíveis; as unidades 

flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSO) e as congêneres. 

Considera-se invasão da área de segurança a entrada e permanência 

não autorizada de embarcações nos limites acima definidos.”. 

 

 Art. 2
o
 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em DOU. 

 

 

 

ROBERTO GONDIM CARNEIRO DA CUNHA 

Vice-Almirante 

Diretor 

ONILTON MARINHO DA SILVA 

Capitão-Tenente (AA) 

Encarregado da Secretaria e Comunicações 

 

Distribuição: 

Listas: 003, 0031, 0032, 5, 80, CIABA, CIAGA, DHN, IEAPM, TM, DPC-03, DPC-014, DPC-

10, DPC-20, DPC-21, DPC-25, DPC-25.2, DPC-60 e Arquivo. 
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