
MARINHA DO BRASIL

 CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
20/010

PORTARIA Nº 67/CPSC, DE 20 DE AGOSTO DE 2021.

Estabelecer  parâmetros  operacionais  para  a
realização  de  manobras  especiais  de  saídas
noturnas no Terminal Portuário de Itapoá/SC.

O CAPITÃO DOS PORTOS DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto n° 2.596 (RLESTA), de 18 de maio de 1998, que regulamenta a Lei  n° 9.537
(LESTA), de 11 de dezembro de 1997, e de acordo com a Portaria n° 135/ComOpNav, de 27 de
novembro de 2018, do Comandante de Operações Navais, combinado com a Portaria n° 156/MB,
de 3 de junho de 2004, do Comandante da Marinha, resolve:

Art.  1  Considerando  o  ofício  nº 0248/2021  da  SCPAR,  o  Parecer  Técnico   nº
15/2021  da  Praticagem  de  São  Francisco  do  Sul  (Ofício  n°  030/2021-PSF)  e  da  avaliação  do
Delegado em São Francisco do Sul (Ofício n° 294), bem como,  a ATA da reunião realizada na sede
desta Capitania em 11 de agosto de 2021, com a participação do Delegado de São Francisco do Sul,
dos  Representantes  da  Autoridade  Portuária  de  São  Francisco  do  Sul,  da  Praticagem  de  São
Francisco do Sul e do Porto de Itapoá, estabelecer  as condições para a realização de manobras
especiais com saídas noturnas do Terminal Portuário de Itapoá/SC, para o navio da classe "Kota":

I – Realização de saídas noturnas do Terminal de Itapoá de navios mercantes
com as seguintes dimensões:

LOA máximo de 302,0 metros;
BOCA até 46 metros; e
CALADO máximo de 10,50 metros.

a) As  manobras  deverão  ser  agendadas  para  que  a  passagem  no  canal
externo ocorra no estofo da maré;

b) Limite  máximo de  altura  de ondas  de 1,0  metros  e/ou intensidade  de
ventos de qualquer quadrante até 15 nós;

c) Ausência  de  chuva  intermitente  ou  nevoeiro  que  possam  reduzir  a
visibilidade para menos de 1,5 milhas náuticas;

d) As manobras deverão ser realizadas com emprego de 2 (dois) práticos a
bordo;

e) Sistemas de propulsão e governo do navio operando sem restrições; e
f) A decisão dos práticos escalados para a manobra deve ser respeitada, em

63048.002071/2021-53
- 1 de 2 -



Continuação da Port nº 67/2021, da CPSC.

caso de necessidade de adiamento devido a condições desfavoráveis.
II  – Estão autorizadas a realização de  cinco manobras ESPECIAIS conforme

definidas no Art. 1º.

Art. 2º Caberá ao Terminal Portuário:
I  –  empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos

necessários à garantia da realização de uma manobra segura, incluindo embarcações de apoio;

II – informar ao Comandante da embarcação que efetuará a manobra, com a
devida antecedência, que trata-se de uma manobra especial, e que somente poderá ser realizada
mediante sua ciência formal; e

III – informar à Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul
(DelSFSul), por meio de ofício, a intenção de realização da manobra especial, com a antecedência
mínima de 04 (quatro) dias úteis, informando a data e o horário previstos para o início e fim da
manobra.

Art. 3º Caberá ao Serviço de Praticagem da ZP-18:
I  –  empregar,  respeitadas  as  respectivas  competências,  os  recursos

necessários a garantia da realização de uma manobra segura; e

II – após cada manobra especial, deverá encaminhar à DeSFSul, em até dois
dias úteis, por meio de ofício, seu respectivo “Relatório de Manobra Especial”, abordando aspectos
técnicos referentes à manobra, e considerações a respeito, horários de início e término, condições
ambientais observadas durante a realização da manobra, fatores de risco observados, embarcações
de apoio envolvidas,  entre outros dados julgados relevantes. O relatório emitido pelo serviço de
praticagem,  adicionalmente  deverá  ser  devidamente  ratificado  pelo  Representante  Único  do
Serviço de Praticagem (RUSP) e poderá conter considerações do Comandante da embarcação sobre
a manobra realizada.

Art. 4º A DelSFSul deverá encaminhar uma cópia do relatório previsto no Art. 3º,
inciso II para esta Capitania, tão logo receba as informações da Praticagem.

Art. 5º Ao final das cinco manobras especias autorizadas no Art. 1º desta Portaria,
o Terminal Portuário de Itapoá/SC e a Praticagem deverão apresentar à DelSFSul Parecer atestando
a segurança das referidas manobras para a definitiva alteração dos Parâmetros Operacionais, ou o
retorno aos Parâmetros constantes nas NPCP/SC.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Art. 7º Revoga-se a Portaria nº 88/2020, de 9 de novembro de 2020.

CAIO VINÍCIUS CESAR FEITOSA
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição: Com5ºDN, DelItajaí, DelSFSul, DelLaguna e Arquivo.
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