
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL
215/995

PORTARIA Nº 108/CFAOC, DE 18 DE JUNHO DE 2022.

Retirada de operação de embarcações.

O CAPITÃO DOS PORTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Portaria n° 156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004
e de acordo com o contido no Art. 16º, II da Lei n° 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA),
que dispõe sobre a Segurança do Tráfego Aquaviário em Águas sob Jurisdição Nacional, resolve:

Art. 1º Retirar de operação os módulos subjacentes do Porto Organizado de
Manaus  constituído  pelo  “CAIS  DAS  TORRES”,  devido  ao  naufrágio  parcial  dos  módulos  de
Bombordo, ocorrido no dia 17 de junho de 2022, bem como pelo não cumprimento dos itens
2.5 e 2.6 da NORMAM-11/DPC (2ª Revisão - Mod. 1), que  afirma que  o referido Terminal é
considerado  uma  única  embarcação  e  deverá  ser  registrado  no  Tribunal  Marítimo,
acompanhado do certificado de classe emitido por Sociedade Classificadora, de acordo com o
previsto no item 0303 da NORMAM-02/DPC. 

Art. 2º Apresentar requerimento solicitando parecer da Autoridade Marítima,
tendo em vista  que  foi  verificado em nossos  arquivos  que  o  Porto Organizado de  Manaus
constituído pelo “Cais ROADWAY” e pelo “Cais das TORRES” encontram-se em situação irregular,
por estarem com seus pareceres da Autoridade Marítima vencidos, à luz da Lei nº 9.537 de 11
de  dezembro  de  1997,  que  dispõe  sobre  a  segurança  do  tráfego  aquaviário  (LESTA)  e  sua
regulamentação (Decreto nº 2.596 de 18 de maio de 1998 – RLESTA). 

Art. 3º Apresentar com a urgência necessária referente a estrutura flutuante,
como parte integrante da estrutura fixa os seguintes documentos e informações:

a) O projeto da estrutura flutuante elaborado por Engenheiro Naval, prevendo
o comportamento da estrutura flutuante nos diversos níveis dos regimes de águas;

b) O projeto do sistema de fundeio e/ou de fixação da estrutura flutuante,
conforme o caso;

c) A descrição das características das embarcações que utilizarão a estrutura
flutuante;

d)  O  projeto  do  sistema  de  amarração  dessas  embarcações  à  estrutura
flutuante; e

e) A carga suportada pela estrutura flutuante e de suas interligações com as
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estruturas fixas e pontos de terra. Além disso, o interessado deverá cumprir os procedimentos
contidos  na  NORMAM-17/DHN,  no  tocante  ao  estabelecimento  da  sinalização  náutica
complementar das estruturas flutuantes.

Art.  4º  A  Administração  do  Porto  de  Manaus  deverá  providenciar  com
urgência necessária as seguintes ações e verificações de segurança:

a)  Verificação  de  ultrassom  dos  flutuadores  e  vigas  caixão  de  acesso  aos
flutuadores de todo Terminal;

b) Inspeção subaquática dos módulos remanescentes (não naufragados); e
c)  Plano de remoção dos módulos  que naufragaram, conforme previsto no

item 2.1, da NORMAM-10/DPC.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

ANDERSON BRITO DE MELO
Capitão de Fragata

Capitão dos Portos Interino
 ASSINADO DIGITALMENTE 

Distribuição Interna: 
AgBAcre, AgCaracaraí, AgCSul,AgEirunepé, AgGMirim, AgHumaitá, AgItacoatiara, AgOiapoque,
AgParintins, AgTefé, CFPV, CFS, CFT, Com4ºDN, Com9ºDN, CPAOR, CPAP, DPC e Arquivo.

Distribuição Externa: 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados e  Contratados do Estado do Amazonas (ARSEPAM) e  Superintendência Estadual  de
Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).
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