
MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO 

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

 

PORTARIA No 119/DPC, DE 27 DE MARÇO DE 2019 

 

Estabelece procedimentos de transição para 

Aquaviários do Grupo Marítimos, Fluviários e de 

Pescadores, inscritos anteriormente à aplicação da 

Portaria nº 134/DPC, de 16/04/2018. 

 

 

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

conferidas pela Portaria nº 156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004, e de 

acordo com o contido no art. 4º, da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), 

resolve: 

 

Art. 1o Autorizar a ascensão, com base no fluxo de carreira anteriormente contido nas 

Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13/DPC/2003), que 

esteve em vigor até 15/04/2018, de: 

 

MARÍTIMOS 

 

I) À categoria de Contramestre (CTR): 

 

a) dos Marinheiros de Convés (MNC) que, até 15/04/2018, concluíram, com 

aproveitamento, o antigo curso de Aperfeiçoamento para Marítimos APAQ-I C (fases à 

distância e presencial) e que tenham completado, até aquela data, 2 (dois) anos de 

embarque, na categoria de MNC (nível 4); 

 

b) dos Marinheiros de Convés (MNC) que, até 15/04/2018, concluíram, com 

aproveitamento, o antigo curso de Aperfeiçoamento para Marítimos APAQ-I C (fases à 

distância e presencial), ao completarem, durante o período de vigência desta Portaria, 

após aquela data, 2 (dois) anos de embarque, na categoria de MNC (nível 4); ou 

 

c) dos Marinheiros de Convés (MNC) que estivessem matriculados no antigo curso de 

Aperfeiçoamento para Marítimos (APAQ-I C), ao concluírem, com aproveitamento 

(fases à distância e presencial), o referido curso e que tenham completado, ou que venham 

a completar, durante o período de vigência desta Portaria, 2 (dois) anos de embarque, na 

categoria de MNC (nível 4). 

 

II) À categoria de Mestre de Cabotagem (MCB): 

 

a) dos Marinheiros de Convés (MNC) que, até 15/04/2018, concluíram, com 

aproveitamento, o antigo Curso de Aperfeiçoamento para Marítimos APAQ-I C (fases à 

distância e presencial), e que tenham completado, até aquela data, quatro anos de 

embarque, na categoria de MNC (nível 4); 

 

b) dos Marinheiros de Convés (MNC) que, até 15/04/2018, concluíram, com 

aproveitamento, o antigo Curso de Aperfeiçoamento para Marítimos APAQ-I C (fases à 

distância e presencial), ao completarem, durante o período de vigência desta Portaria, 

após aquela data, 4 (quatro) anos de embarque, na categoria de MNC (nível 4); 



 

c) dos Marinheiros de Convés (MNC) que estivessem matriculados no antigo Curso de 

Aperfeiçoamento para Marítimos (APAQ-I C), ao concluírem, durante o período de 

vigência desta Portaria, com aproveitamento (fases à distância e presencial), o referido 

curso e que tenham completado, ou que venham a completar posteriormente, a qualquer 

tempo, 4 (quatro) anos de embarque, na categoria de MNC (nível 4); ou 

 

d) dos Contramestres que, até 15/04/2018, possuíam o antigo curso de Aperfeiçoamento 

para Marítimos (APAQ-I-C), e que tenham completado, até aquela data, ou que venham 

a completar posteriormente, a qualquer tempo, 2 (dois) anos de embarque, na categoria 

de CTR (nível 5). 

 

PESCADORES 

 

III) À categoria de Contramestre de Pesca na Navegação Interior (CPI): 

 

a) dos Pescadores Profissionais Especializados (PEP), que tenham completado, ou que 

venham a completar posteriormente, a qualquer tempo, 2 (dois) anos de embarque, na 

categoria de PEP (nível 3). 

 

IV) À categoria de Patrão de Pesca na Navegação Interior (PPI): 

 

a) dos Contramestres de Pesca na Navegação Interior (CPI) que, até 15/04/2018, tivessem 

concluído, com aproveitamento, o curso de Aperfeiçoamento para Aquaviários Módulo 

Específico para Pescadores APAQ-III C (fases à distância e presencial), que tenham 

completado, até aquela data, ou que venham a completar posteriormente, a qualquer 

tempo, 2 (dois) anos de embarque, na categoria de CPI (nível 4); ou 

 

b) dos Contramestres de Pesca na Navegação Interior (CPI) que estivessem matriculados 

no curso de Aperfeiçoamento para Aquaviários Módulo Específico para Pescadores 

(APAQ-III C), ao concluírem, com aproveitamento (fases à distância e presencial), o 

referido curso, que tenham completado, até 15/04/2018, ou que venham a completar, 

posteriormente, a qualquer tempo, 2 (dois) anos de embarque, na categoria de CPI (nível 

4). 

 

V) À categoria de Patrão de Pesca de Alto Mar (PAP): 

 

a) dos Contramestres de Pesca na Navegação Interior (CPI) que, até 15/04/2018, tivessem 

concluído, com aproveitamento, o curso de Aperfeiçoamento para Aquaviários Módulo 

Específico para Pescadores APAQ-III C (fases à distância e presencial), que tenham 

completado, até aquela data, ou que venham a completar posteriormente, a qualquer 

tempo, 4 (quatro) anos de embarque, na categoria de CPI (nível 4); ou 

 

b) dos Contramestres de Pesca na Navegação Interior (CPI) que estivessem matriculados 

no curso de Aperfeiçoamento para Aquaviários Módulo Específico para Pescadores 

(APAQ-III C), após concluírem, com aproveitamento (fases à distância e presencial), o 

referido curso, que tenham completado, até 15/04/2018, ou que venham a completar, 

posteriormente, a qualquer tempo, 4 (quatro) anos de embarque, na categoria de CPI 

(nível 4). 

 

Art. 2º Autorizar, com base no Quadro Geral de Certificações contido nas Normas da 

Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13/DPC/2003), que esteve em vigor 

até 15/04/2018, a emissão de certificados modelo DPC-1031 para: 



 

I) Marítimos da categoria de Contramestre (CTR), na Regra II/3, da Convenção STCW-

1978, como emendada, possuidores do antigo curso de Aperfeiçoamento para Marítimos 

(APAQ-I C), sem a obrigatoriedade da realização do Curso de Aperfeiçoamento para 

Contramestre - Complementar (APAQ-I C C N5), permanecendo, no entanto, a 

necessidade da aprovação nos Cursos Especial de Radioperador Geral (EROG), Especial 

de Operador ARPA (EARP) e Especial de Navegação Eletrônica (ENET). 

 

II) Marítimos da categoria de Mestre de Cabotagem (MCB), na Regra II/3, da Convenção 

STCW-1978, como emendada, sem a obrigatoriedade da realização do Curso de 

Aperfeiçoamento para Contramestre - Complementar (APAQ-I C C N5), permanecendo, 

no entanto, a necessidade da aprovação nos Cursos Especial de Radioperador Geral 

(EROG), Especial de Operador ARPA (EARP) e Especial de Navegação Eletrônica 

(ENET). 

 

Parágrafo único. A revalidação dos certificados dispostos neste artigo estará 

condicionada à comprovação da manutenção da competência profissional, nos termos da 

Regra I/11, da citada Convenção. 

 

Art. 3º Art. 3º Manter, com base no Quadro Geral de Certificações contido nas Normas 

da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13/DPC/2003), que esteve em 

vigor até 15/04/2018, as seguintes condições para a capacidade de Comandante, abaixo 

especificadas, de: 

 

MARÍTIMOS 

 

I) Inscritos na categoria de Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC), anteriormente a 

15/04/2018, que tenham completado, até aquela data, ou que venham a completar, 

posteriormente, a qualquer tempo, 1 (um) ano de embarque como MAC, para comandar 

embarcações de até 10 AB que transportam passageiros na navegação interior, conforme 

delimitados nas Normas e Procedimentos das Capitanias dos Portos (NPCP), das 

respectivas jurisdições, sem a necessidade de realizarem o Curso Especial de Segurança 

de Embarcações de Passageiros (ESEP). 

 

FLUVIÁRIOS 

 

II) Inscritos na categoria de Marinheiro Auxiliar Fluvial de Convés (MAF), anteriormente 

a 15/04/2018 que tenham completado, até aquela data, ou que venham a completar, 

posteriormente, a qualquer tempo 1 (um) ano de tempo de embarque como MAF, para 

comandar embarcações de até 10 AB que transportam passageiros na navegação interior, 

sem a necessidade de realizarem o Curso Especial de Segurança de Embarcações de 

Passageiros (ESEP). 

 

Art. 4º Estabelecer que o prazo para a concessão das ascensões, certificações e 

capacidades nas condições descritas nos Artigos anteriores é até 31 de dezembro de 2020. 

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em DOU. 

 

 

Vice-Almirante ROBERTO GONDIM CARNEIRO DA CUNHA 
 

 
DOU. 60, de 28 de marco de 2019, Seção 1, página 12. 


