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NOTA À IMPRENSA

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

(Com1ºDN), esclarece que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) é o Agente da

Autoridade  Marítima  com  responsabilidade  sobre  as  águas  jurisdicionais  da  Baía  de

Guanabara, incluindo-se a Urca. A CPRJ realiza, diariamente, ações de fiscalização na sua

área de jurisdição.

De acordo com a Lei 9.537/97 (LESTA), a Autoridade Marítima, por meio de seus

Agentes, possui competência para fiscalizar o tráfego aquaviário e suas atribuições estão

relacionadas com a segurança da navegação,  a salvaguarda da vida humana no mar e a

prevenção  à  poluição  proveniente  de  embarcações.  Nesse  contexto,  a  CPRJ  realiza

rotineiramente ações de inspeção naval, onde se verificam diversos itens de segurança da

navegação  das  embarcações  abordadas,  dentre  eles  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 embarcação realiza a

atividade para a qual está prevista no seu documento e se há indícios de consumo de bebida

alcoólica  pelo  condutor.  A autuação  e  consequente  aplicação  de  penalidades  é  adotada

quando  se  observa  que  a  embarcação apresenta  irregularidades  em algum dos  aspectos

mencionados. Qualquer irregularidade na condução de embarcações é passível de multa,

sendo o responsável autuado administrativamente, pelo Agente da Autoridade Marítima, e a



habilitação poderá ser suspensa, temporariamente ou em definitivo, conforme a gravidade

da infração.

Caso seja observado que uma embarcação ofereça perigo à navegação, por navegar

em  local  não  permitido  ou  que  navegue  descumprindo  os  requisitos  previstos  na  Lei

9.537/97 (LESTA), esta será notificada, podendo ser apreendida de acordo com a gravidade

da infração.

Ressalta-se que a Autoridade Marítima não expede alvará de funcionamento para

atividades comerciais, tais como o transporte de passageiros. O uso do “Quadrado da Urca”,

uma área pública, como local de atracação ou de embarque/desembarque de pessoas é da

competência do Poder Executivo Municipal, sendo a verificação e fiscalização da existência

de poluição sonora e ambiental atribuição dos Órgãos Ambientais. Uma vez autorizado o

seu uso, cabe à Capitania dos Portos somente fiscalizar os aspectos relativos à segurança da

navegação.

Assim  sendo,  aspectos  atinentes  às  poluições  visual  e  sonora  causadas  por

embarcações  durante  eventos  são  competência  das  autoridades  ambientais  municipais.

Para  enfrentar  esta  situação,  a  CPRJ tem realizado diversas  operações  interagências  em

parceria com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, permitindo que cada instituição atue

dentro  de  suas  competências  legais,  proporcionando  mais  segurança  aos  banhistas  e

tripulantes de embarcações, além de habilitarem à Prefeitura do Rio de Janeiro o incremento

da  fiscalização  de  decretos  municipais  relacionados  ao  uso  de  praias,  rios  e  lagos.

A  Marinha  disponibiliza  o  número  185  para  caso  de  emergências  marítimas.

A CPRJ  disponibiliza,  ainda,  o  telefone  2104-5480  para  atendimento  de  denúncias  e  o

número  97299-8300  para  o  envio  de  imagens,  que  contribuem para  a  identificação  da

infração. Incentiva-se a todo cidadão a colaborar com a fiscalização.

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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