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LS/LS/21.2 DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 
001 

 
 
 
 
 

PORTARIA No 429/DPC, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 

Altera as Normas da Autoridade Marítima para 
Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio 
e para Cadastramento e Funcionamento das 
Marinas, Clubes e Entidades Desportivas 
Náuticas - NORMAM-03/DPC. 

 
 

O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria no 156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004, e de acordo 
com o contido no artigo 4o, da Lei no 9537, de 11 de dezembro de 1997 (Lei de Segurança do 
Tráfego Aquaviário - LESTA), resolve: 
 

Art. 1o  Alterar as “Normas da Autoridade Marítima para Amadores, 
Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, 
Clubes e Entidades Desportivas Náuticas” (NORMAM-03/DPC), aprovadas pela Portaria no 
101/DPC, de 16 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 29 de 
fevereiro de 2004; alterada pela Portaria no 41/DPC, de 26 de maio de 2004, publicada no DOU 
de 1o de junho de 2004 (1a Modificação); pela Portaria no 74/DPC, de 15 de setembro de 2004, 
publicada no DOU de 27 de setembro de 2004 (2a Modificação); pela Portaria no 37/DPC, de 27 
de abril de 2005, publicada no DOU de 3 de maio de 2005 (3a Modificação); pela Portaria no 
60/DPC, de 18 de agosto de 2005, publicada no DOU de 30 de agosto de 2005 (4a Modificação); 
pela Portaria no 13/DPC, de 1o de fevereiro de 2006, publicada no DOU de 10 de fevereiro de 
2006 (5a Modificação); pela Portaria no 76/DPC, de 3 de agosto de 2006, publicada no DOU de 9 
de agosto de 2006 (6a Modificação); pela Portaria no 115/DPC, de 30 de novembro de 2006, 
publicada no DOU de 13 de dezembro de 2006, (7a Modificação); alterada pela Portaria no 
126/DPC, de 22 de dezembro de 2006, publicada no DOU de 28 de dezembro de 2006 (8a 
Modificação); alterada pela Portaria no 17/DPC, de 28 de fevereiro de 2007, publicada no DOU 
de 2 de março de 2007 (9a Modificação); alterada pela Portaria no 71/DPC, de 11 de julho de 
2007, publicada no DOU de 18 de julho de 2007 (10a Modificação); alterada pela Portaria no 
50/DPC, de 30 de abril de 2008, publicada no DOU de 7 de maio de 2008 (11a Modificação);  
alterada pela Portaria no 114/DPC, de 15 de setembro de 2009, publicada no DOU de 16 de 
setembro de 2009 (12a Modificação); alterada pela Portaria no 115/DPC, de 20 de junho de 2011, 
publicada no DOU de 21 de junho de 2011 (13a Modificação); alterada pela Portaria no 244, de 6 
de dezembro de 2011, publicada no DOU de 9 de dezembro de 2011 (14a Modificação); alterada 
pela Portaria no 263, de 30 de dezembro de 2011, publicada no DOU de 6 de janeiro de 2012 (15a 
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Modificação); alterada pela Portaria no 100, de 4 de junho de 2012, publicada no DOU de 5 de 
junho de 2012 (16a Modificação); alterada pela Portaria no 162, de 14 de agosto de 2012, 
publicada no DOU de 16 de agosto de 2012 (17a Modificação); alterada pela Portaria no 201, de 5 
de outubro de 2012, publicada no DOU de 8 de outubro de 2012 (18a Modificação);  alterada 
pela Portaria no 29, de 21 de fevereiro de 2013, publicada no DOU de 27 de fevereiro de 2013 
(19a Modificação); alterada pela Portaria no 48, de 20 de fevereiro de 2014, publicada no DOU de 
27 de fevereiro de 2014 (20a Modificação); alterada pela Portaria no 313, de 19 de outubro de 
2015, publicada no DOU de 23 de outubro de 2015 (21a Modificação); alterada pela Portaria no 
250, de 16 de agosto de 2016, publicada no DOU de 18 de agosto de 2016 (22a Modificação); e 
Portaria no 412, de 16 de dezembro de 2016, publicada no DOU de 20 de dezembro de 2016 (23a 
Modificação), conforme abaixo especificado. Esta modificação é denominada 24a Modificação. 
 

I -  No Capítulo 4 - “NORMAS E MATERIAIS DE SEGURANÇA E 
NAVEGAÇÃO PARA EMBARCAÇÕES”: 

a) Na Seção V - “MOTOS AQUÁTICAS E SIMILARES”:  
1. No item 0433 - “GENERALIDADES”: 
1.1 Na alínea e) “Passageiros”: 
1.1.1 Substituir pelo seguinte texto: 
 “é proibida a condução de passageiro (incluindo crianças) na frente do 

condutor habilitado a fim de não prejudicar a visibilidade e a capacidade de manobra da 
embarcação.”; 

 
1.2 Incluir como alínea f) com o seguinte texto: 
 “f) Transporte de crianças: 

1) É proibido o transporte de crianças com idade inferior a 7 anos na 
garupa de moto aquáticas;  

2) Crianças com idade igual ou maior do que 7 anos e inferior a 12 
anos poderão ser conduzidos na garupa de moto aquáticas acompanhadas ou autorizadas pelos 
seus pais ou responsáveis. É de inteira responsabilidade do condutor ou do proprietário da 
embarcação obter a anuência dos pais ou responsáveis pelo menor; 

3) A criança deverá ter condições de manter-se firme na embarcação, 
apoiando seus pés no local apropriado no casco da moto aquática, mantendo ainda seus braços 
em volta da cintura do condutor; 

4) Com crianças na garupa deve-se manter velocidades lentas e 
controladas, evitando manobras bruscas; e 

5) Recomenda-se como situação mais segura, o transporte da criança 
posicionada entre dois adultos em moto aquáticas de três lugares.”; e 

 
1.3 Renomear a antiga alínea f) para g); e 
 
2. No item 0434 - “EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA”: 
2.1 Na alínea b) “Equipamentos de segurança recomendáveis”: 
2.1.1 Substituir pelo seguinte texto: 

“1) É recomendável o uso de óculos protetores e luvas; e 
2) O uso de outros equipamentos de segurança para os passageiros em 

garupa de moto aquáticas poderá constar nos manuais dos seus respectivos fabricantes. 
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Art. 2o  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO 
Vice-Almirante 

Diretor 
ONILTON MARINHO DA SILVA 

Primeiro-Tenente (AA) 
Encarregado da Secretaria e Comunicações 

AUTENTICADO DIGITALMENTE 
Distribuição: 
Listas: 003, 0031, 0032, 5, 80, IEAPM, DPC-0110, DPC-02, DPC-03, DPC-014, DPC-10, DPC-
20, DPC-201, DPC-21, DPC-2101, DPC-2102, DPC-212, DPC-2123, DPC-60 e Arquivo. 
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