
 MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE
20/080.1

PORTARIA No 52/CPSE, DE 1º DE JULHO DE 2022.

Alterar o Capítulo 4 e o Capítulo 5 e subs tuir o
Anexo  1E  das  Normas  e  Procedimentos  da
Capitania dos Portos de Sergipe - NPCP-CPSE.

O  CAPITÃO DOS PORTOS DE SERGIPE,  no uso das  atribuições  que lhe  são
conferidas pelo Decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998, que regulamenta a Lei nº 9.537, de
11 de dezembro de 1997 (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário – LESTA), resolve:

Art.  1º  –  Alterar  as  Normas  e  Procedimentos  da  Capitania  dos  Portos  de
Sergipe  –  NPCP-CPSE,  aprovadas  pela  Portaria  nº  46/CPSE,  de  29  de  julho  de  2021,
especificamente no Capítulo 4 - Procedimentos para Navios no Porto.

§ 1º Subs tuir o texto do item 0412 – PROPÓSITO, por:

Estabelecer  normas  e  procedimentos  complementares  à  NORMAM-12/DPC
para o controle da manutenção da qualificação dos Prá cos e para o treinamento e qualificação
dos Pra cantes de Prá co, nos Terminais da Área de Jurisdição da CPSE, que deve preceder ao
exame à categoria de Prá co da ZP-10.

§ 2º Subs tuir o texto do item 0413 – SERVIÇO DE PRATICAGEM, por:

O serviço de pra cagem consiste no conjunto de a vidades profissionais de
assessoria ao Comandante, requeridos por força de peculiaridades locais, que dificultem a livre
e segura movimentação da embarcação e é cons tuído do Prá co, da Lancha de Prá co e da
Atalaia (Estação de Pra cagem). Essa assessoria é prestada durante a execução de faina de
Pra cagem,  que  envolva  manobras  de  atracação/desatracação,  fundear/suspender,
amarrar/largar a boia, entrar/sair de dique/carreira e alar ao cais.

O Representante Único do Serviço de Pra cagem (RUSP) é o responsável pelo
cumprimento das atribuições impostas aos Prá cos da ZP-10 e das demais normas da Autorida-
de Marí ma.

Os Prá cos deverão comunicar, imediatamente, à Capitania dos Portos de Ser-
gipe e, na primeira oportunidade possível, à Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL), todas as
ocorrências rela vas à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e à pre-
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venção da poluição ambiental por parte das embarcações, plataformas e suas instalações de
apoio ocorridas ou observadas durante a realização de manobras na Área de Jurisdição da CPSE.

§ 3º Subs tuir o texto do item 0414, em sua alínea a) Zona de Pra cagem na
Jurisdição da CPSE, por:

a) Zona de Pra cagem na Jurisdição da CPSE
Compreendida entre o ponto de espera do Prá co até o local de atracação. O

ponto de espera está previsto na NORMAM-12/DPC.  Quanto ao serviço de Pra cagem, serão
observados os seguintes critérios:

I) A pra cagem é obrigatória no TMIB, para as embarcações classificadas como
navegação de longo curso e cabotagem;

II) A pra cagem é faculta va no TECARMO; e
III) A Pra cagem no TR-CELSE é obrigatória. Está facultada aos Comandantes do

LNGC e do FSRU a decisão quanto à permanência do prá co a bordo, durante as operações Ship-to-
Ship (STS), não sendo obrigatória, desde que atendidos os requisitos de segurança, conforme Plano de
Con ngência elaborado pela CELSE, o qual deve ser atualizado e aprovado pela CPSE sempre que neces-
sário e ser de conhecimento da Pra cagem e da CPAL. Na situação em que for feita a opção pela au-
sência do prá co durante o período de operação STS e houver necessidade de desatracação em
emergência, será observado o previsto no plano de con ngência,  sendo a CPSE informada da
ocorrência, imediatamente, e a CPAL tão logo seja possível.

§  4º Subs tuir  o  texto do item 0415 – ESCALA ÚNICA DE RODÍZIO  PARA
PRÁTICOS, por:

Cópia da Escala de Rodízio de Prá cos da ZP-10, elaborada pelo RUSP e ra fi-
cada pela Capitania dos Portos de Alagoas, deverá ser encaminhada à Capitania dos Portos de
Sergipe até o primeiro dia ú l após sua ra ficação e antes do início do mês em que vigorará, ob-
servando-se o preconizado na NORMAM 12/DPC.

§ 5º Subs tuir o texto do item 0417 – OBRIGAÇÕES DO PRÁTICO E DO PRATI-
CANTE DE PRÁTICO, por:

a) Assessorar o Comandante da embarcação na condução da faina de pra ca-
gem, atendendo, com presteza e de forma eficiente, as exigências do Serviço de Pra cagem;

b) Manter-se apto a prestar o Serviço de Pra cagem em todos os pos de
embarcações  e  em  toda  a  extensão  da  ZP-10,  Área  sob  Jurisdição  da  CPSE,  observadas
restrições previstas na NORMAM-12/DPC;

c) Comunicar, com a maior brevidade possível, ao Comandante da embarcação
e à CPSE, a existência de condições desfavoráveis ou insa sfatórias para a realização da faina de
pra cagem e que impliquem risco à segurança da navegação;

d) Cooperar nas a vidades de busca e salvamento (SAR) e de levantamentos
hidrográficos na sua ZP, Área sob Jurisdição da CPSE, quando solicitados pela CPSE;

e) Assessorar a CPSE nas fainas de assistência e salvamento marí mo, quando
por esta solicitado;

f) Executar as a vidades do Serviço de Pra cagem, mesmo quando em diver-
gência com a empresa de navegação ou seu representante legal, devendo os ques onamentos
serem deba dos nos foros competentes, sem qualquer prejuízo para a con nuidade do Serviço.
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Divergências rela vas a assuntos técnico-operacionais referentes à segurança do tráfego aqua-
viário, à salvaguarda da vida humana nas águas e à prevenção da poluição hídrica serão dirimi-
das pelo Agente da Autoridade Marí ma;

g) Manter-se em disponibilidade na ZP, durante todo o Período de Escala, para
atender a qualquer faina de pra cagem. Em caso de necessidade de afastamento da ZP por mo-

vo de força maior, o Prá co deverá ser subs tuído na Escala, após anuência da CPAL, e o fato
informado à CPSE;

h) Apresentar-se para a faina de pra cagem em perfeitas condições de higidez
sica e mental, não tendo ingerido substâncias ou medicamentos que possam vir a comprome-

ter o desempenho de suas a vidades;
i) Informar à CPSE qualquer situação de risco associado à manobra ou verifica-

do dentro da ZP-10, Área sob Jurisdição da CPSE; e
j) Além das obrigações supracitadas, o Prá co e o Pra cante de Prá co devem

ter conhecimento dos demais deveres previstos na NORMAM-12/DPC.

§ 6º Subs tuir o texto do item 0418 – IMPRATICABILIDADE, man das inalte-
radas as alíneas, por:

É a situação que se configura quando as condições meteorológicas, o estado
mar, acidentes ou fatos da navegação ou deficiências técnicas implicam em inaceitável risco à
segurança da navegação, desaconselhando a realização de fainas de pra cagem, o tráfego de
embarcações e/ou o embarque/desembarque do Prá co.

A declaração de impra cabilidade, total ou parcial, é competência legal do Ca-
pitão dos Portos, em sua Área de Jurisdição. Os seguintes fatores serão considerados como refe-
rência para a Zona de Pra cagem em Sergipe:

§  7º Subs tuir o texto do item 0419 – QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE
PRÁTICO, por:

O Programa de Qualificação do Pra cante de Prá co previsto  no Anexo 4B e
seus Apêndices tem o propósito de atender os requisitos estabelecidos para a ZP-10, Área sob
Jurisdição da CPSE, a fim de garan r que os Pra cantes de Prá co nos terminais de Sergipe, rea-
lizem uma qualificação adequada, em conformidade com o previsto na NORMAM-12/DPC.

O programa estabelece os mecanismos que possibilitem o monitoramento do
treinamento e do desempenho de cada Pra cante, com o propósito maior de aprimorar a quali-
dade e a eficiência do Serviço de Pra cagem.

§ 8º Subs tuir o texto do item 0420, em sua alínea a) Plano de Manutenção
da Habilitação, por:

Os  Prá cos  habilitados  a  realizarem  manobras  de  pra cagem,  atracação  e
desatracação nos Terminais na Área de Jurisdição da CPSE, devem realizar um número mínimo
de manobras anuais em cada Terminal que permita a perfeita manutenção da qualificação. 

Deverão  ser  realizadas  no  mínimo 02  (duas)  manobras  de  atracação  e  02
(duas) de desatracação por Prá co em cada Terminal, a cada quadrimestre, sendo este intervalo
obrigatório sempre que as programações de entradas e saídas de navios assim o permi r.

Não são exigidas manobras para trechos específicos de um mesmo porto ou
terminal.
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O Prá co que deixar de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação será
afastado temporariamente do Serviço de Pra cagem, de acordo com o preconizado na NOR-
MAM-12/DPC.

Art.  2º  –  Alterar  as  Normas  e  Procedimentos  da  Capitania  dos  Portos  de
Sergipe  –  NPCP-CPSE,  aprovadas  pela  Portaria  nº  46/CPSE,  de  29  de  julho  de  2021,
especificamente no Capítulo 5 – Parâmetros Operacionais do Portos e Procedimentos Especiais.

§ 1º Subs tuir o texto do item 0505 – RESTRIÇÕES DE FUNDEIO, por:

1) O fundeio de embarcações que aguardam atracação no TMIB deve seguir as
restrições constantes da carta 1001.

2) É proibida a atracação de embarcações com calado igual ou maior que 4,0m
a contrabordo de outra embarcação que esteja atracada no berço externo da face Leste do Píer
do TMIB (“Cais do Guindaste”).

3)  Embarcações  pesqueiras  e/ou  de  esporte  e  lazer  buscando  abrigo  só
poderão  fundear  na  área  do  TMIB,  caso  consigam autorização  prévia  da  administração  do
terminal, sendo proibido o fundeio na bacia de evolução.

4) O fundeio de embarcações que aguardam atracação no TMIB deve ser na
área de fundeio abaixo administrada pela administração do Porto.

Forma Geométrica Pontos Geográficos Emprego

Retangular

a) 10º 52` 36.6"S e 036º 55` 
16.2"W,
b) 10º 53` 34.8"S e 036º 55` 
49.8"W,
c) 10º 54` 29.4"S e 036º 54` 
12.6"W,
d) 10º 53` 19.2"S e 036º 53` 
43.2"W.

Des na-se ao fundeio dos navios 
que aguardam atracação no TMIB.

5) O fundeio de embarcações (LNGCs) que aguardam atracação no FSRU Golar
Nanook deve ser na área de fundeio abaixo administrada pela  administração do terminal da
CELSE.

Forma Geométrica Pontos Geográficos Emprego

Retangular

a) 10º 48’ 56.60”S e 036º 51’ 
12.22”W,
b) 10º 49’ 35.72”S e 036º 50’ 
28.13”W,
c) 10º 50’ 19.30”S e 036º 51’ 
07.71”W,
d) 10º 49’ 40.17”S e 036º 51’ 
51.79”W.

Des na-se ao fundeio dos navios 
que aguardam atracação no FSRU 
Golar Nanook.
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6) Fica estabelecida uma área de escape em emergência para as embarcações
atracadas no  FSRU Golar Nanook, abaixo discriminada e administrada pela  administração do
terminal da CELSE.

Forma Geométrica Pontos Geográficos Emprego

Retangular

a) 10º 50’ 30.66’’S e 036º 51’ 
18.02’’W,
b) 10º 51’ 09.78’’S e 036º 50’ 
33.94’’W,
c) 10º 51’ 53.36’’S e 036º 51’ 
13.52’’W,
d) 10º 51’ 14.24’’S e 036º 51’ 
57.60’’W.

Des na-se ao fundeio dos navios 
direcionados para a área de 
escape do TR-CELSE.

7)  Cabe  às  administrações  portuárias  delimitar  e  divulgar  as  áreas  de
fundeadouro, de fundeio para carga e descarga e escape de emergência, de inspeção sanitária e
de  polícia  marí ma  em  função  das  caracterís cas  naturais  e  do  espaço  sico  da  área  do
terminal portuário, em coordenação com o Agente da Autoridade Marí ma, conforme o caso.

Art.  3º  –  Alterar  as  Normas  e  Procedimentos  da  Capitania  dos  Portos  de
Sergipe  –  NPCP-CPSE,  aprovadas  pela  Portaria  nº  46/CPSE,  de  29  de  julho  de  2021,
especificamente subs tuindo o Anexo 1E – Terminal de Regaseificação da CELSE (TR – CELSE).

Art. 4º –  Todo o conteúdo alterado, do Capítulo 4, do Capítulo 5 e o Anexo 1-E
atualizado, estão disponíveis para consulta no site da Capitania dos Portos de Sergipe, através
do link  h ps://www.marinha.mil.br/cpse/sites/www.marinha.mil.br.cpse/files/npcp-cpse-2021-
final.pdf. Esta modificação é denominada MOD 1.

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO MACIEL RODRIGUES
Capitão de Fragata
Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE
Distribuição: 
DPC;  Com2ºDN; Com3ºDN; CPAL; CHM; CPSE-20; Arquivo

Extra-Marinha:
Terminal Marí mo Inácio Barbosa (TMIB)
Terminal de Regaseificação da CELSE (TR-CELSE)
Terminal de Carmópolis (TCARMO)
Pra cagem de Maceió (ZP-10)
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