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1. Substituir o parágrafo 3º pelo seguinte texto:
A Licença de Categoria/Capacidade Superior deverá ser so-

licitada pela empresa de navegação, por meio de correspondência
oficial dirigida à Capitania dos Portos ou Delegacia da Capitania dos
Portos, apresentando declaração de aquiescência do aquaviário para
servir na categoria/capacidade superior; e:

1) A necessidade da licença;
2) Cópia do CTS;
3) Justificativa da indicação do aquaviário proposto;
4) Declaração de aquiescência do aquaviário para servir na

categoria/capacidade superior;
5) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com

etiqueta de dados pessoais e das folhas de registros de embarque;
6) Documento que comprove tempo de embarque em navios

de bandeira estrangeira (anexo 1-G da NORMAM-13) (quando apli-
cável);

7) Certificados que comprovem a sua habilitação (cópia au-
tenticada ou cópia simples com apresentação do original);

8) Carteira de identidade dentro da validade (cópia auten-
ticada ou cópia simples com apresentação do original);

9) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresen-
tação do original);

10) 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 (cópia
autenticada ou cópia simples com apresentação do original); e

11) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), emitido por mé-
dico do trabalho, há menos de um (1) ano, que comprove bom estado
mental e físico, explicitamente as condições visuais e auditivas.

b) No item "0204 - TRANSFERÊNCIA DE CATEGORIAS
ENTRE SEÇÕES E/OU GRUPOS DIFERENTES"

1. Incluir ao final do 2º parágrafo o seguinte texto: "a se-
guinte documentação e pré-requisitos necessários:".

2. Incluir o seguinte texto, em substituição às letras "a", "b"
e "c":

1) Carteira de identidade dentro da validade (cópia auten-
ticada ou cópia simples com apresentação do original);

2) CPF (cópia autenticada ou cópia simples com apresen-
tação do original);

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 (cópia
autenticada ou cópia simples com apresentação do original);

4) CIR (original) e cópias simples da folha de rosto com
etiqueta de dados pessoais e das folhas de registros de embarque;

5) Certificados de conclusão de cursos realizados pelo re-
querente no âmbito do Ensino Profissional Marítimo (EPM) cor-
respondentes à categoria em que está enquadrado;

6) Certificado de conclusão de cursos que são pré-requisitos
para a categoria pretendida; e

7) Comprovante de escolaridade (original e cópia simples)
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação compatível com a categoria pleiteada.

III - No "Capítulo 6 - CERTIDÃO DE SERVIÇOS DE
GUERRA E CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA EX-
ALUNOS"

a) No item "0604 - PROCESSAMENTO"
1. Substituir os itens a, b, c, d, e, e f pelo seguinte texto:
a) Emissão ou 2ª Via no caso do próprio aquaviário:
1) Requerimento do interessado, conforme o modelo cons-

tante do Anexo 6-A da NORMAM-13/DPC;
2) Caderneta Matrícula ou Caderneta de Inscrição Pessoal

(CIP) referente ao período da 2ª Guerra Mundial;
3) Diploma da Medalha de Serviços de Guerra com a Ci-

tação do Conselho de Mérito de Guerra ou Certificado de Concessão
de Medalha de serviços de Guerra, para quem o possuir;

4) Certidão de Tempo de Embarque expedida pelo DPHDM
ou CP/DL/AG, para quem a possuir;

5) Certidão expedida pelo Ministério dos Transportes, caso
não possua os documentos mencionados nos itens 2 e 4; e

6) Certidão de Casamento ou Nascimento do requerente.
7) Carteira de identidade do requerente dentro da validade

(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original);
b) Emissão ou 2ª Via no caso de viúva ou companheiro

(a):
1) Requerimento do interessado, conforme o modelo cons-

tante do Anexo 6-A da NORMAM-13/DPC;
2) Caderneta Matrícula ou Caderneta de Inscrição Pessoal

(CIP) referente ao período da 2ª Guerra Mundial;
3) Diploma da Medalha de Serviços de Guerra com a Ci-

tação do Conselho de Mérito de Guerra ou Certificado de Concessão
de Medalha de serviços de Guerra, para quem o possuir;

4) Certidão de Tempo de Embarque expedida pelo DPHDM
ou CP/DL/AG, para quem a possuir;

5) Certidão expedida pelo Ministério dos Transportes, caso
não possua os documentos mencionados nos itens 2 e 4;

6) Atestado de óbito do ex-aquaviário ou Certidão expedida
pelo TM, quando tenha sido dado como morto ou desaparecido;

7) Certidão de Casamento (no caso de viúva) ou Justificação
Judicial (no caso de companheira), comprovando que viveu mari-
talmente com o "de cujus", de acordo com a legislação pertinente em
vigor; e

8) Carteira de identidade do requerente dentro da validade
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original).

c) Emissão ou 2ª Via no caso de pai, mãe, irmã (o) ou
descendentes:

1) Requerimento do interessado, conforme o modelo cons-
tante do Anexo 6-A da NORMAM-13/DPC;

2) Caderneta Matrícula ou Caderneta de Inscrição Pessoal
(CIP) referente ao período da 2ª Guerra Mundial;

3) Diploma da Medalha de Serviços de Guerra com a Ci-
tação do Conselho de Mérito de Guerra ou Certificado de Concessão
de Medalha de serviços de Guerra, para quem o possuir;

4) Certidão de Tempo de Embarque expedida pelo DPHDM
ou CP/DL/AG, para quem a possuir;

5) Certidão expedida pelo Ministério dos Transportes, caso
não possua os documentos mencionados nos itens 2 e 4;

6) Certidão de Nascimento ou Casamento do ex-aquaviá-
rio;

7) Atestado de óbito do ex-aquaviário ou Certidão expedida
pelo TM, quando tenha sido dado como morto ou desaparecido;

8) Certidões de Nascimento e/ou Casamento que comprovem
a descendência do requerente em relação ao ex-aquaviário; e

9) Carteira de identidade do requerente dentro da validade
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original).

d) Emissão ou 2ª Via no caso de procurador:
1) Requerimento do interessado, conforme o modelo cons-

tante do Anexo 6-A da NORMAM-13/DPC;
2) Os documentos relativos a cada caso (dos subitens de a ao

c); e
3) Procuração passada pelo interessado, autenticada em Car-

tório, credenciando o respectivo Procurador junto à Marinha do Bra-
sil, sendo obrigatório o reconhecimento da firma do mandante.

Art. 2o Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O anexo a esta portaria estará disponível na página da Di-
retoria de Portos e Costas na Internet.

CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Vi c e - A l m i r a n t e

PORTARIA No- 115/DPC, DE 11 DE MAIO DE 2015

Cancela definitivamente Certificado de Ha-
bilitação de Prático.

O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso da delegação
de competência que lhe confere a Portaria no 156/MB, de 03 de junho
de 2004, de acordo com o contido no artigo 4o da Lei no 9.537, de 11
de dezembro de 1997, resolve:

Art. 1o Cancelar definitivamente o Certificado de Habilitação
de Prático da Zona de Praticagem de Fazendinha (AP) - Itacoatiara
(AM) - ZP-01, do Sr. MARCIO DE ABREU PRAÇA CARDOSO,
CIR 021P2012000042, de acordo com o previsto na subalínea 6, da
alínea a, do item 0236 (afastamento definitivo por decisão do prático)
das Normas da Autoridade Marítima para o Serviço de Praticagem -
NORMAM-12/DPC (Rev.1), aprovadas pela Portaria no 78/DPC, de

15 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União, de 18 de
abril de 2011.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Vi c e - A l m i r a n t e

PORTARIA No- 116/DPC, DE 11 DE MAIO DE 2015

Cancela definitivamente Certificado de Ha-
bilitação de Prático.

O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso da delegação
de competência que lhe confere a Portaria no 156/MB, de 03 de junho
de 2004, de acordo com o contido no artigo 4o da Lei no 9.537, de 11
de dezembro de 1997, resolve:

Art. 1o Cancelar definitivamente o Certificado de Habilitação
de Prático da Zona de Praticagem de Itacoatiara (AM) - Tabatinga
(AM) - ZP-02, do Sr. PEDRO HENRIQUE PARENTE ALBUQUER-
QUE, CIR 021P2007004226, de acordo com o previsto na subalínea
6, da alínea a, do item 0236 (afastamento definitivo por decisão do
prático) das Normas da Autoridade Marítima para o Serviço de Pra-
ticagem - NORMAM-12/DPC (Rev.1), aprovadas pela Portaria no

78/DPC, de 15 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da
União, de 18 de abril de 2011.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Vi c e - A l m i r a n t e

PORTARIA No- 117/DPC, DE 12 DE MAIO DE 2015

Dispensa embarcação do serviço de pra-
ticagem.

O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela Portaria no 156/MB, do Co-
mandante 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 (Lei
de Segurança do Tráfego Aquaviário em Águas sob Jurisdição Na-
cional - LESTA), resolve:

Art. 1o Dispensar do serviço de praticagem a embarcação
empregada na navegação de apoio marítimo, abaixo listada, com
arqueação bruta (AB) acima de 3.000 e menor ou igual a 5.000, que
atende ao preconizado no inciso 5, alínea c, do item 0404 das Normas
da Autoridade Marítima para o Serviço da Praticagem - NORMAM-
12/DPC (1a Revisão):

NOME DA EMBARCAÇÃO NÚMERO DE
INSCRIÇÃO

LOCAL DE INS-
CRIÇÃO

PORTO DE OPE-
RAÇÃO AUTORI-

ZADO

STARNAV AQUARIUS 443E000751 Itajaí-SC Rio de Janeiro-RJ

Art. 2o A dispensa do serviço de praticagem está limitada à
embarcação sob comando de marítimo brasileiro e ao porto men-
cionado ao lado do nome da embarcação, devendo ser respeitadas as
restrições operacionais e características do respectivo porto.

Art. 3o O comandante da embarcação dispensada do serviço
de praticagem deverá observar a alínea d, do item 0404, da NOR-
MAM-12/DPC (1a Revisão), comunicando obrigatoriamente à Es-
tação de Praticagem sua movimentação dentro da Zona de Prati-
cagem.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Vi c e - A l m i r a n t e

PORTARIA No- 120/DPC, DE 13 DE MAIO DE 2015

Autoriza o credenciamento da Empresa
MAERSK TRAINING BRASIL para mi-
nistrar cursos do Ensino Profissional Ma-
rítimo (EPM).

O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela Portaria no 156/MB, de 3 de
junho de 2004, do Comandante da Marinha e de acordo com o
contido no artigo 8o, da Lei no 7.573, de 23 de dezembro de 1986,
combinado com os artigos 1.6, 1.12 e 1.13 das Normas da Autoridade
Marítima para o Ensino Profissional Marítimo, Volume I - Aqua-
viários (NORMAM-30/DPC - Vol. I - Aquaviários), resolve:

Art. 1o Autorizar o credenciamento da Empresa MAERSK
TRAINING BRASIL CNPJ 14.425.876/0001-94, para ministrar os
Cursos Especiais MARPOL 73/78 - Anexo I - EPOL I e MARPOL
73/78 - Anexo II - EPOL II, no município do Rio de Janeiro-RJ,
independentemente se realizados na condição de curso do Programa
do Ensino Profissional Marítimo para Aquaviários (PREPOM-Aqua-
viários), de curso Extra PREPOM ou de curso não custeado pelo
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (Extra
FDEPM).

Art. 2o A aplicação desses cursos dar-se-á sob a supervisão
do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), na qua-
lidade de Órgão de Execução (OE) vinculado.

Art. 3o A realização dos cursos supracitados dependerá de
expressa autorização da DPC, por solicitação do OE vinculado e, em
nenhuma hipótese, poderá ensejar indenização por parte de alunos,
independente da condição em que forem realizados: PREPOM, Extra
PREPOM ou Extra FDEPM.

Art. 4o Deverão ser observadas pela Empresa as demais
recomendações e prescrições da NORMAM-30/DPC Vol. I - Aqua-
viários, em particular, a celebração de acordo administrativo com o
OE vinculado.

Parágrafo Único - Ao término de cada curso autorizado, a
Empresa MAERSK TRAINING BRASIL deverá enviar ao OE vin-
culado a relação dos alunos aprovados, com o respectivo aprovei-
tamento, a fim de possibilitar a emissão da Ordem de Serviço e dos
Certificados correspondentes.

Art. 5o Esta Portaria autoriza o credenciamento por período
de um ano, a partir da data de publicação do Acordo Administrativo
em DOU.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Vi c e - A l m i r a n t e

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 482, DE 13 DE MAIO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, considerando o disposto no art. 37 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, bem como o contido no art. 3o do Decreto
no 7.232, de 19 de julho de 2010, e, ainda, em observância ao
disposto na Portaria no 79, de 28 de fevereiro de 2002, do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, resolve:

Art. 1o Ficam redistribuídos, do Ministério da Educação -
MEC para as Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, os
cargos e os códigos de vaga a eles referentes, constantes do Anexo I
a esta Portaria.

Art. 2o Ficam remanejados, das IFES para o MEC, os cargos
e os seus respectivos códigos de vaga constantes do Anexo II a esta
Portaria.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RENATO JANINE RIBEIRO

Ministério da Educação
.
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