Anexo à Portaria nº 100/2007, da DPC
SERVIÇOS AUTORIZADOS À SOCIEDADE CLASSIFICADORA BUREAU COLOMBRO
LTDA – BC
I – TIPOS DE EMBARCAÇÕES
− Embarcações empregadas na navegação interior que não estejam sujeitas à Certificação
decorrente da aplicação de Convenções e Códigos Internacionais ratificados pelo Brasil;
− Embarcações empregadas na Hidrovia Paraguai-Paraná, que não estejam sujeitas à
Certificação decorrente da aplicação de Convenções e Códigos Internacionais ratificados
pelo Brasil; e
− Embarcações empregadas na navegação de mar aberto que não estejam sujeitas à
Certificação decorrente da aplicação de Convenções e Códigos Internacionais ratificados
pelo Brasil, limitada à Arqueação Bruta de até 500.
II – RELAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTORIZADOS NA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
a) Certificados
A CLASSIFICADORA está autorizada a emitir e endossar os certificados, iniciais ou de
renovação, abaixo especificados, assim como efetuar todos os cálculos, vistorias, medições, testes e
qualquer outra verificação necessária para emissão ou endosso:
1) Certificado Nacional de Arqueação (NORMAM-01);
2) Certificado Nacional de Borda-Livre (NORMAM-01);
3) Certificado de Segurança da Navegação (NORMAM-01); e
4) Certificado de Tração Estática (NORMAM-01).
b) Documentos
A CLASSIFICADORA está autorizada a emitir, aprovar, ou endossar os documentos
especificados a seguir, assim como efetuar todos os cálculos, vistorias, inspeções, medições, testes e
qualquer outra verificação necessária para sua emissão, aprovação ou endosso:
1) Licença de Construção, Alteração ou Reclassificação, incluindo análise e aprovação dos
planos pertinentes (NOMAM-01);
2) Folheto de Estabilidade (Intacta e em Avaria); e
3) Relatórios de Prova de Inclinação e de Medição de Porte Bruto.
III – RELAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTORIZADOS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR
a) Certificados
A CLASSIFICADORA está autorizada a emitir os certificados, iniciais ou de renovação,
abaixo especificados, assim como efetuar todos os cálculos, vistorias, inspeções, medições, testes e
qualquer outra verificação necessária para sua emissão ou endosso:
1) Certificado Nacional de Arqueação (NORMAM-02);
2) Certificado de Arqueação da Hidrovia Paraguai-Paraná (NORMAM-02);
3) Certificado Nacional de Borda-Livre (NORMAM-02);
4) Certificado de Borda-Livre para embarcações da Hidrovia Paraguai-Paraná (NORMAM02);
5) Certificado de Segurança da Navegação (NORMAM-02);
6) Certificado de Tração Estática (NORMAM-02)
b) Documentos
A CLASSIFICADORA está autorizada a emitir, aprovar ou endossar os documentos
especificados a seguir, assim como efetuar todos os cálculos, vistorias, inspeções, medições, testes e
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------qualquer outra verificação necessária para sua emissão, aprovação ou endosso:
1) Licença de Construção, Alteração ou Reclassificação, incluindo análise e aprovação dos
planos pertinentes (NORMAM-02);
2) Folheto de Estabilidade (Intacta e em Avaria); e
3) Relatórios de Prova de Inclinação e de Medição de Porte Bruto.
Rio de Janeiro, RJ, em 9 de outubro de 2007.
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