
MARINHA DO BRASIL

CJ/SV/10                    CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO
521.1                                         

PORTARIA Nº 15 /CPRJ, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018.

Altera as Normas e Procedimentos da Capita-
nia dos Portos do Rio de Janeiro NPCP–RJ.

O CAPITÃO DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições
que lhe conferem a alínea b) do item 0102, Seção I, Capitulo 1, das Normas Técnicas de Procedi-
mento para o Serviço de Praticagem – NORTEC-12/DPC (1ªRevisão), resolve:

Art. 1º Alterar as “Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Rio de Ja-
neiro” - NPCP-RJ/2012.

                       I               No Capítulo 3 -  “ PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO:
                       1              Na Seção II     -  “PRATICAGEM”:
                    1.1          No item 0314  -  “PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA HABILITA -
ÇÃO DE PRÁTICO”:
                  1.1.1       No subitem  C) -  “PLANO DE MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO
DOS PRÁTICOS”
                      1.1.2 -    Substituir o texto pelo seguinte:
                                     O plano de manutenção da habilitação, específico para a Zona de Pratica-
gem desta Capitania (ZP-15), indica o número mínimo de manobras, por quadrimestre  (ANEXO
2 F -  NORMAM 12/DPC), a ser realizada pelo Prático habilitado, nos diversos portos da ZP-15,
sendo considerado como a seguir:
Subzona 1 (PORTOS E TERMINAIS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI) : 14 ;  Subzona 2
(PORTO DO FORNO) : 01 ; Subzona 3 ( PORTOS E TERMINAIS DAS BAÍAS DE SEPETI-
BA,  DA ILHA GRANDE E ANGRA DOS REIS): 08 ; e Subzona 4 (PORTO DO AÇU) : 02 ,
sendo uma no T1 e uma no T2.

                       O não cumprimento das manobras previstas para um dado período implicará na
desabilitação do Prático para o período seguinte. 

1.1.3 –  No item 0311 – IMPRATICABILIDADE DA BARRA - Substituir os tex-
tos pelos seguintes:
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c) Quando as condições meteorológicas e/ou estado do mar impedirem o embar-
que do Prático com segurança, o Comandante da embarcação, sob sua exclusiva responsabilida-
de e mediante prévia autorização da CP/DL/AG, poderá demandar a ZP até  um local abrigado
que permita o embarque do Prático, observando orientações transmitidas pelo Prático de bordo
da Lancha de Prático. A autorização da CP/DL/AG deverá ser solicitada por intermédio da Ata-
laia;

d) Quando as condições meteorológicas e/ou estado do mar impedirem o desem-
barque do Prático com segurança, o Comandante da embarcação, sob sua exclusiva responsabili-
dade e mediante prévia autorização do CP/DL/AG, poderá desembarcar o Prático em local abri-
gado e prosseguir a singradura, observando os sinais e orientações transmitidas pelo Prático, que
ficará a bordo da Lancha de Prático. A autorização da CP/DL/AG deverá ser solicitada por inter-
médio da Atalaia.

f)  A autorização do Capitão dos Portos prevista nas subalíneas acima deverá ser
solicitada por intermédio de e-mail endereçado ao Oficial de Serviço da Capitania dos Portos do
Rio de Janeiro (cprj.ofserv@marinha.mil.br), por telefone (2104-5480/ 98218-6968) ou por meio
do canal 16 (VHF), sendo essa solicitação formalizada por meio do e-mail .

1.1.4 – Implementar o modelo Termo de Responsabilidade para Embarque e De-
sembarque de Prático fora do Ponto de Espera do Prático:

“TERMO DE RESPONSABILIDADE”

              
Eu, _____________________________________________________ (nome completo), Coman-
dante da embarcação ______________________________, IMO ___________________, IRIN
___________________, Bandeira ___________________________, assumo a total responsabi-
lidade pela _____________________ (entrada ou saída) deste navio, em _____/_____/______
(data), às _________ (horas) seguindo as orientações do prático, a bordo de sua lancha, até seu
(embarque ou desembarque) em local abrigado, previamente autorizado pela Capitania dos Por-
tos do Rio de Janeiro.

(Local), _______ de _______________ de __________.

____________________________________
Assinatura

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
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SERGIO RENATO BERNA SALGUEIRINHO
                                                        Capitão de Mar e Guerra

            Capitão dos Portos

Distribuição: 
Com1ºDN, DPC, CP-20, CP-10 e Arquivo.
Organizações Extra-Marinha :
Atalaia dos Portos do Rio de Janeiro.
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