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PROJETO DE LEI Nº______________ / 2018. 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DAS 
EMBARCAÇÕES MIÚDA QUE OPERAM NO 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA ORLA 
MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE VILA 
VELHA. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições: 

DECRETA:  

Art. 1º A exploração comercial de atividades náuticas de passeio nas praias e no mar que 
fazem parte do Município de Vila Velha, dependerá do cumprimento das normas 
estabelecidas nesta Lei. 

Art. 2º Todas as atividades comerciais que alude o artigo anterior, dependerão de prévia 
autorização a ser expedida pelo poder do Executivo. 

Parágrafo único: Essas embarcações deverão ser no modelo tipo Bote – Small-boat e ser 
obrigatoriamente inscritas na Capitania dos Portos do Espírito Santo - CPES e portarem o 
Titulo de Inscrição de Embarcação Miúda – TIEM, que devera conter no campo 
“Observações” a autorização dessa atividade e a sua tripulação de segurança.   

Art. 3º Essas embarcações, em face de suas restrições, somente poderão navegar até o 
limite de 600 m (seiscentos metros) do centro geográfico das ilhas do município.  

Art. 4º A tripulação de segurança dessas embarcações será de, no mínimo, um Aquaviário 
com habilitação de POP (Pescador Profissional), ou de MAC (Marinheiro Auxiliar de 
Convés) emitida pela Marinha do Brasil. 

Parágrafo único. As lotações máximas permitidas são as prevista no campo observação 
do TIEM de cada embarcação. 

Art. 5º As embarcações miúdas que operam nessa atividade deverão possuir a bordo: 
 

 I - Titulo de Inscrições de Embarcação Miúda – TIEM, emitido pela CPES; 

 II - Carteira de Inscrição de Registro – CIR, do tripulante;  

 IV - Termo de Responsabilidade de Segurança da navegação; 

 V - Um instrumento para fundeio; 
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 VI - Um apito e/ou sinalizador náutico de emergência; e 

 VII - placa, em local visível, contendo a lotação máxima permitida e o telefone da CPES e 

Corpo de Bombeiros. 

Art. 6º Essas embarcações deverão trafegar somente com o tripulante e seus 
passageiros usando obrigatoriamente coletes salva-vidas classe III. 

Art. 7º  É proibido o passageiro permanecer de pé durante o percurso náutico. 

Parágrafo Único: Passageiros menores de 18 anos de idade somente poderão viajar se 
acompanhados ou autorizados pelos pais ou responsáveis. 

Art. 8º Fica estabelecido como horário permitido para esses passeios turísticos, a luz do 
dia, isto é, entre o nascer e o por do sol, e em condições de mar e vento plenamente 
favoráveis, ou seja, mar e vento, no Maximo de força 2 na Escala Beaufort (aragem) e 
ventos de até 6 nós. 

  

 § 1º Durante as operações de transporte de passageiros é obrigatória a disponibilidade 

permanente de uma embarcação de serviço de apoio pronta para auxilio se nescessario.. 

  

§ 2º O mestre/patrão da embarcação tem plena autoridade e responsabilidade de decidir 

pela não realização da viagem, caso julgue que a embarcação não esteja em bom estado 

geral de conservação ou as condições apresentadas no momento possam vir a colocar em 

risco a segurança da navegação, da embarcação ou de seus tripulantes e passageiros. 

Art. 9º Compete à Secretaria Municipal de Prevenção, Combate a Violência e Trânsito – 
SEMPREV e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSU, a Autorização e a 
fiscalização do fiel cumprimento do disposto na presente Lei.  

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 08 de janeiro de 2018. 
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Vereador - PSC 


