
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO
20/995

PORTARIA No 131/CPMA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

Regras para navegação/utilização do Rio
Balsas.

O  CAPITÃO DOS PORTOS DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 23 da Lei no 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (Lei de Segurança do Tráfego
Aquaviário – LESTA); Decreto n° 2.596, de 18 de maio de 1998 (Regulamento da Lei de Segurança
do Trafego Aquaviário – RLESTA) e das Normas e Procedimentos para a Capitania dos Portos do
Maranhão (NPCP-2020), resolve:

Art.1º Incluir regras para navegação/utilização do rio Balsas no município de Bal-
sas-MA.

Parágrafo  único Estas  regras  complementam  as  exigências  previstas  na
NORMAM-03/DPC para as embarcações de atividades de Esporte e/ou Recreio e são destinadas,
especificamente, àquelas empregadas no rio Balsas.

No  Capítulo  06  –  item  0608  -  Regras  de  Comportamento  para  a
Navegação nas áreas balneárias do Rio Balsas, no município de Balsas-MA.

ALFA – Condutores de embarcações:

UNO  -  É  terminantemente  proibido,  aos  condutores  de  moto  aquática
(MA), realizar manobras radicais de quaisquer tipos, dentre elas, “cavalo de pau” ou similar, em
qualquer velocidade, entre a Ponte de Cimento e a Ponte da Amizade;

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  –  a  jusante)  –  empregar  velocidade
mínima necessária para manter o governo da embarcação; e

b) sentido Sul (subindo o rio – a montante) – empregar 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;
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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 e, em
ambas as margens;

b) Na margem direita, nas proximidades do ginásio municipal;

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

SEIS - As balsas devem sempre ser guarnecidas por 2 (dois) tripulantes,
sendo 1 (um) 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.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

ALEXANDRE ROBERTO JANUÁRIO
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição: Com4ºDN e Internas (2).

Distribuição Extra-Marinha: Prefeitura Municipal de Balsas.
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