Continuação da Port. nº 4012019, da CPPE.
0310 - TIPOS DE MANOBRA
a) Procedimentos para a manobra de entrada (diurna) e saída (diurna e
noturna) com emprego de dois práticos no Porto de SUAPE.
1) Na navegação dos navios-tipo, cujo produto entre o comprimento total
(LOA) e a boca moldada superior a 13.500m2, até o LOA de 305,0m, que se destinam ou saem
da bacia interna do Porto de Suape, possuem as condicionantes ambientais, resultados,
recomendações, parâmetros operacionais e requisitos estabelecidos nos seguintes documentos:
I) projeto de simulação "real time" de manobras de navios-tipo realizados em
09 a 11 de outubro de 2017, 18 a 20 de dezembro de 2017, 03 a 04 de maio
de 2018 e 11 de julho de 2018, no TPN-USP;
II) parecer da Pernambuco Pilots Sociedade de Práticos SIS Ltda, de 18 de
junho de 2018, sobre a viabilidade da manobra; e
III) portarias da Autoridade Portuária do Porto de Suape que estabelecem
parâmetros operacionais e requisitos para as manobras dos navios-tipo, e
as características dos rebocadores empregados, publicadas no link:
http:llwww.suape.pe.gov.brlpt/publicacoes-busca.
2) O Prático dirigente deve efetuar a manobra cumprindo as recomendações do
estudo do TPN-USP, as portarias operacionais da Autoridade Portuária, e:
I) empregar dois práticos;
II) empregar o Portable Pilot Unit (PPU);
III) manter o monitoramento das condicionantes ambientais antes e durante a
manobra, de modo a verificar a viabilidade da faina;
IV) entrar na bacia interna com iluminação natural, autorizada pela Autoridade
Portuária;
V) sair da bacia interna, com a autorização da Autoridade Portuária; e
VI) declarar a impraticabilidade da manobra, se as condições ambientais forem
desfavoráveis ou se deficiências técnicas do navio, da tripulação ou dos
meios de apoio implicarem em risco inaceitável à faina de praticagem ou à
segurança da navegação.
Art. 4º Esta norma não limita as ações necessanas da Pernambuco Pilots
Sociedade de Práticos SIS Ltda, da Autoridade Portuária do Porto de Suape e do Comandante do
Navio em adotarem medidas adicionais visando garantir a segurança da navegação dos navios
tipo, porta contêineres ou de carga geral, trafegando no Porto.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na presente data.
Art. 6° Revoga-se a Portaria nº 28ICPPE, de 22 de abril de 2019.
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