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A Marinha do Brasil (MB) informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá

(DelItacuruçá), como Agente da Autoridade Marítima, fiscaliza e ordena, rotineiramente, o tráfego

aquaviário nas águas interiores no trecho compreendido entre Barra de Guaratiba e Conceição de

Jacareí, a fim de garantir a segurança da navegação, a proteção da vida humana no mar e a

prevenção da poluição ambiental provocada por embarcações, conforme previsto na Lei n° 9.537/97

(Lesta) e no seu regulamento, Decreto n°2.596/1998 (RLesta), que estabelecem as atribuições e

competências da Autoridade Marítima.

A DelItacuruçá realizará, durante o feriado de Corpus Christi, diariamente, ações de

inspeção naval em Conceição de Jacareí, na Baía de Sepetiba, em Mangaratiba e em Itacuruçá, para

verificar diversos itens de segurança da navegação das embarcações abordadas, tais como a

documentação, a habilitação dos condutores, a existência e o estado de conservação do material de

salvatagem, o comportamento da embarcação quanto às regras de navegação, se a atividade que a

embarcação realiza está de acordo com a prevista no seu documento, e se o condutor apresenta

indícios de consumo de bebida alcoólica. Qualquer irregularidade na condução de embarcações é

passível de multa, sendo o responsável autuado administrativamente pelo Agente da Autoridade

Marítima.

Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade,

que pode ser feita pelos telefones 185 (número para Emergências Marítimas e Fluviais, além de
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pedidos de auxílio), (21) 2680-7420 e também pelo e-mail delitacuruca.ouvidoria@marinha.mil.br

(diretamente com a DelItacuruçá, para outros assuntos, inclusive denúncias).

Contato:

Assessoria de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval

Telefone: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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