
Assunto: PROPOSTA DE ALT NPCP

VTD incidente, com vítima fatal, ocorrido em XX de maio de 2022, ocasionando a abertura do 
IAFN XXX, CNS PSB AUT INC  item 0608 - Regras de Comportamento para a Navegação nas 
áreas balneárias do Rio Balsas, no município de Balsas as seguintes regras para condutores de 
embarcações e banhistas:

ALFA – Condutores de embarcações:

UNO - É terminantemente proibido aos condutores de MA realizar manobras radicais de qualquer 
tipo, dentre elas, “cavalo de pau” ou similar, em qualquer velocidade, entre a Ponte de Cimento e a 
Ponte da Amizade, conforme previsto na NORMAM 03;

DOIS – Os motonautas deverão adotar as seguintes condições de velocidade quando navegando no 
entre a Ponte de Cimento e a Ponte da Amizade:
a) sentido Norte (descendo o rio – à jusante) – velocidade mínima necessária para manter o governo
da embarcação; e
b) sentido Sul (subindo o rio – à montante) – velocidade mínima necessária e suficiente para vencer 
a corrente contrária. 

TRÊS - Os condutores das embarcações, ao cruzarem ou ultrapassarem banhistas que estejam 
realizando a descida do rio com dispositivos flutuantes (boias) deverão se posicionar na margem 
oposta do rio, com velocidade reduzida, porém sempre atentando para a possibilidade de banhistas 
estarem realizando travessia a nado;

QUATRO - As embarcações miúdas, de médio porte, MA ou similar, somente poderão atracar, 
exceto sábado, domingo e feriados, nos seguintes pontos:

a) Nas proximidades da Ponte de Cimento ou da Ponte da Amizade, em ambas as margens;
b) Na margem direita, nas proximidades do ginásio (especificar);

CINCO - os engenhos flutuantes do tipo balsa devem sempre ter a bordo colete salva-vidas;

SEIS - As balsas devem sempre ser guarnecidas por (02) dois tripulantes, sendo um (01) tripulante 
responsável pela condução da embarcação e o outro tripulante terá a função de prestar auxílio e 
manter vigilância, permanente, aos passageiros.

BRAVO – Banhistas:

UNO - a descida do rio por banhistas utilizando dispositivos flutuantes (bóias) deverá ocorrer com o
uso de coletes salva-vidas; e

DOIS - a travessia, a nado, pelos banhistas deverá ser realizada somente se o banhista estiver 
fazendo uso de coletes salva-vidas ou sendo acompanhada por uma embarcação de apoio.


