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PORTARIA CPSC/Com5°DN/ComOpNav/MB N° 40, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

Diretrizes para a condução de embarcações
tipo moto aquática pelo Corpo de Bombeiros
Militar  de  Santa  Catarina,  na  área  interior,
por  bombeiros  militares  e  civis  durante  a
Temporada de Verão 2022/2023.

O CAPITÃO DOS PORTOS DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que
lhe são conferidas  pela Portaria n° 135/ComOpNav, do Comando de Operações Navais, de 27
de novembro de 2018, combinado com a Portaria MB/MD n° 37, do Comandante da Marinha,
de 21 de fevereiro de 2022, conforme o preconizado no inciso I, do art. 4° da Lei n° 9.537, de 11
de dezembro de 1997 (LESTA), e regulamentado pelas alíneas c, g e h do item 0308 das Normas
e Procedimentos da Capitania dos Portos de Santa Catarina – NPCP-SC/2022 (1a Revisão), de 24
de junho de 2022, resolve:

Art. 1° Em caráter excepcional, autorizar  a condução das embarcações tipo
moto aquática a serviço exclusivo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM/SC),
exclusivamente  nas  atividades  de  serviço  durante  a  Temperada  de  Verão  2022/2023,
estabelecido pelo período de  dezembro de 2022 a abril de 2023. 

Art. 2° Os  bombeiros  habilitados  deverão  ser  formados  e  treinados  como
condutores de moto aquática, possuírem o Atestado de Treinamento para Motonauta (MTA) do
estabelecimento de treinamento náutico cadastrado, Grupamento de Busca e Salvamento do
CBM/SC, conforme cadastro efetuado por meio da Portaria no  63/CPSC, de 13 de setembro de
2022, terem realizado o exame para a habilitação de MTA  na CPSC ou em suas Delegacias
subordinadas, em conformidade com o item 3.1.2 da NROMAM-34/DPC, e portarem a Carteira
de Habilitação de Amador de Motonauta (CHA-MTA).

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor em 28 de novembro de 2023.
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