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Salvador, BA, 19 de maio de 2020.

ORDEM DO DIA Nº1/2020

Assunto: Aniversário da Capitania dos Portos da Bahia

 A Capitania  dos Portos da Bahia foi criada em 19 de maio  de 1846,  pelo Decreto
Imperial nº 447, tendo sido inicialmente instalada no antigo Arsenal Real de São Salvador da
Bahia. Posteriormente, ocupou instalações nas proximidades do cais do Porto de Salvador e em
1919 foi transferida para o local que hoje ocupa.

Ao longo dos seus 174 anos, a CPBA tem se dedicado a executar relevantes tarefas afetas
ao  agente  da  autoridade  marítima,  destacando-se  inspeções  navais;  SAR;  Inquéritos
Administrativos  sobre Acidentes  e Fatos da Navegação;  emissão de documentos  envolvendo
obras, aquaviários e amadores; além do Ensino Profissional Marítimo, a fim de contribuir para a
segurança  da  navegação,  a  salvaguarda  da  vida  humana  no mar  e  a  prevenção  da  poluição
hídrica.

Sua responsabilidade recai  sobre cerca de 1.100km de costa,  sendo a maior  extensão
litorânea  da  Federação,  cuja  jurisdição  é  dividida  com  suas  duas  Organizações  Militares
subordinadas, as Delegacias da Capitania dos Portos em Ilhéus e em Porto Seguro, abarcando
uma Zona de Praticagem, três Portos Organizados e vários Terminais de Uso Privado, os quais
contribuem fortemente para movimentar a Economia Azul baiana.

Nesse  contexto,  ressalta-se  também  a  importância  da  atividade  de  transporte  de
passageiros, por balsas, ferry-boats e outras embarcações, além do pujante turismo náutico que
conta com  inúmeros terminais e marinas tanto na abençoada Baía de Todos os Santos - maior
baía do Brasil e uma das maiores do mundo - como também em polos turísticos de singular
beleza natural e vocacionados para atividades náuticas, especialmente durante a alta temporada,
como Morro de São Paulo, Ilha de Boipeba,  Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro e Abrolhos, entre
outras.

Por sua vez, o esforço de realização das Regatas Ecológicas Marcílio Dias (junho) e João
das Botas (dezembro)  visa reforçar  a mentalidade  marítima,  valorizar  as tradições  marítimas
regionais e realçar a necessidade de preservação da Amazônia Azul. As duas regatas envolvem
os Grupos de Escoteiros do Mar e entidades ligadas à preservação marinha em ações alinhadas
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Cont. da OD1/2020 da CPBA.

com o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. A Regata Ecológica Marcílio Dias faz parte
do calendário oficial  da Confederação Baiana de Vela e a Regata Ecológica João das Botas
contribui para a perpetuação da cultura dos centenários saveiros baianos, que remete à vitoriosa
flotilha itaparicana durante a consolidação da independência brasileira na Bahia.

Neste último ano de atuação, as valorosas tripulações da CPBA e de suas Delegacias
subordinadas  tiveram a  oportunidade  de  mostrar  seu valor  tendo contribuído  para  o esforço
principal  do  Com2ºDN  tanto  como  Centro  de  Operação  Regional,  no  recente  episódio  de
derramamento de óleo na costa brasileira, como também , atualmente, como Comando Conjunto
Bahia de combate à Pandemia do COVID-19.

Mantendo  a  navegação  em  águas  seguras,  fortalecidos  e  agradecidos  a  todas  as
Organizações  Militares  subordinadas  ao  Com2ºDN  pela  cooperação  e  parceria,  a  todas  as
entidades  militares  e  civis  pela  disponibilidade  e  apoio  prestado em todos os  momentos,  ao
Com2ºDN  pelas  preciosas  orientações,  à  DPC  pelo  suporte  técnico  e  oportuno,  buscamos
cumprir  nossa missão  com o foco em agregar  nosso quinhão de contribuição  aos  Objetivos
Navais de prover a segurança marítima e cooperar com o desenvolvimento nacional.

Destarte,  conclamo a briosa e dedicada tripulação da nossa querida CPBA, para que,
inspirados nos altivos valores da rosa das virtudes, com firmeza e serenidade, sejamos  dignos do
belo  legado  a  nós  confiado  e  reconhecidos  verdadeiramente  como  um porto  seguro  para  a
comunidade marítima e para a sociedade baiana.

Que o Nosso Senhor do Bonfim e a Nossa Senhora da Conceição da Praia continuem
abençoando e protegendo a nossa singradura.

PARABÉNS CAPITANIA DOS PORTOS DA BAHIA!

SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO, NOSSA MISSÃO!

VIVA A MARINHA!

                 MARCIO GOMES AMARAL
                Capitão de Mar e Guerra

                 Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE
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