MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
001

PORTARIA No 402/DPC, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.
Altera as Normas da Autoridade Marítima para
Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas
Jurisdicionais Brasileiras - NORMAM-08/DPC (1a
Revisão).

O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria no 156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004, e de acordo
com o contido no artigo 4o da Lei no 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (Lei de Segurança do
Tráfego Aquaviário - Lesta), resolve:
Art. 1o Alterar as “Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência
de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras” - NORMAM-08/DPC (1a Revisão),
aprovada pela Portaria no 65/DPC, de 26 de março de 2013, publicada no Diário Oficial da
União (DOU) de 28 de março de 2013, alterada pela Portaria no 4/DPC, de 14 de janeiro de 2014,
publicada no DOU de 16 de janeiro de 2014 (1a Modificação); pela Portaria no 49/DPC, de 10 de
março de 2015, publicada no DOU de 13 de março de 2015 (2a Modificação); pela Portaria no
135/DPC, de 4 de maio de 2016, publicada no DOU de 9 de maio de 2016 (3a Modificação);
pela Portaria no 381/DPC, de 28 de novembro de 2016, publicada no DOU de 30 de novembro de
2016 (4a Modificação); pela Portaria no 306/DPC, de 30 de outubro de 2017, publicada no DOU
de 1o de novembro de 2017 (5a Modificação); pela Portaria no 7/DPC, de 10 de janeiro de 2018,
publicada no DOU de 15 de janeiro de 2018 (6a Modificação); e pela Portaria no 131/DPC, de 11
de abril de 2018, publicada no DOU de 18 de abril de 2018 (7a Modificação) conforme abaixo
especificado. Esta alteração é denominada 8a Modificação.
INo Capítulo 3 - “TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES”:
a)
Na Seção II - “INFORMAÇÕES SOBRE O TRÁFEGO”:
1.
No item 0313 - “RESTRIÇÕES À PESCA E À NAVEGAÇÃO NAS
ÁREAS DE SEGURANÇA DE PLATAFORMAS DE PETRÓLEO E DEMAIS UNIDADES
OFFSHORE”:
1.1
Substituir o título do item pelo seguinte:
“RESTRIÇÕES À PESCA E À NAVEGAÇÃO NAS ÁREAS DE
SEGURANÇA DE UNIDADES ESTACIONÁRIAS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E
DEMAIS UNIDADES OFFSHORE”;
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(Continuação da Port no 402/2018, da DPC.....................................................................................)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2

Incluir como primeiro parágrafo o seguinte texto:
“A área de segurança de unidade estacionária de produção de petróleo
compreende a superfície entorno dessa, cujos pontos de sua envoltória distam de 500m de
qualquer parte de sua estrutura.
São consideradas unidades estacionárias de produção de petróleo as
seguintes estruturas: as plataformas fixas; as plataformas semissubmersíveis; as unidades
flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSO) e as congêneres.
Considera-se invasão da área de segurança a entrada e permanência não
autorizada de embarcações nos limites acima definidos.”; e
1.3

Substituir o texto do antigo primeiro parágrafo, atual quarto parágrafo,

pelo seguinte:
“Assim, nenhuma embarcação poderá pescar, navegar ou se aproximar a
menos de quinhentos metros das plataformas de petróleo, incluindo o seu dispositivo de
embarcações (plataforma/FPSO/FSU, aliviador e rebocador). Exceção é feita às embarcações
que estão prestando apoio marítimo às plataformas, que poderão navegar e operar a menos de
quinhentos metros desse dispositivo, permanecendo a proibição à pesca.”;
II No Anexo 3-F - “DENÚNCIA DE INVASÃO NA ÁREA DE
SEGURANÇA DE PLATAFORMA DE PETRÓLEO E DEMAIS UNIDADES OFFSHORE”,
substituir pelo que acompanha esta Portaria; e
III Em toda NORMAM:
a)
Onde se lê: “Comando do Controle Naval do Tráfego Marítimo” leia-se:
“Centro Integrado de Segurança Marítima”; e
b)
Onde
se
“cismar.cctram@marinha.mil.br”.

lê:

“comcontram.cctram@marinha.mil.br”

leia-se:

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em DOU.

ROBERTO GONDIM CARNEIRO DA CUNHA
Vice-Almirante
Diretor
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