
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2020
.

NOTA À IMPRENSA

A Marinha  do  Brasil  (MB),  por  intermédio  do  Comando  do  1°  Distrito  Naval,

informa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) realiza Atividades de Inspeção

Naval diariamente, empregando equipes de militares que atuam em consonância com a Lei

No 9.537/1997 - Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), a qual dispõe sobre a

segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. 

A CPES esclarece que, como agente da Autoridade Marítima, tem como propósitos a

salvaguarda da vida humana no mar, a segurança da navegação e a prevenção à poluição

hídrica provocada por embarcações e plataformas. A Inspeção Naval compreende uma ação

educativa  e  de  fiscalização.  Durante  as  abordagens,  os  inspetores  navais  orientam  os

condutores,  verificam o  estado  geral  de  conservação  das  embarcações,  sua  capacidade,

materiais  de  salvatagem,  equipamentos  de  segurança,  documentação  e  habilitação.  Os

condutores  que  descumprirem  as  Normas  da  Autoridade  Marítima  estarão  sujeitos  a

notificações, que podem ser transformadas em Autos de Infração, cujas sanções vão desde

uma multa até a apreensão da embarcação ou suspensão do certificado de habilitação para

conduzir.

Durante o último fim de semana, nos dias 15 e 16 de agosto (sábado e domingo), os

inspetores  navais  da  CPES  realizaram  quarenta  abordagens,  nas  quais  conferiram  a

documentação, lotação das embarcações e outros quesitos supracitados. Caso o condutor



esteja cometendo alguma irregularidade ou sua embarcação apresente-se em desacordo com

as normas vigentes,  é notificado a comparecer junto à Capitania para esclarecimentos e

outras providências cabíveis.

Cabe destacar que a Marinha considera importante a participação da comunidade que

pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio)

e (27) 2124-6526 (para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o

e-mail cpes.denuncia@marinha.mil.br  e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado

gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS.

Contato:

Assessoria de Imprensa do Comando do 1º Distrito Naval

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

Email: assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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