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Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020
.

NOTA À IMPRENSA

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

informa  que  a  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em  Cabo  Frio  (DelCFrio)  realiza

atividades de Inspeção Naval diariamente, empregando equipes de militares que atuam em

consonância com a Lei 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  DelCFrio  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 proveniente de embarcações. 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 multa até a apreensão da embarcação ou suspensão do certificado de habilitação

para conduzir.

A DelCFrio  acrescenta  que,  de  janeiro  a  agosto  deste  ano,  os  inspetores  navais

realizaram  3833  abordagens  em  embarcações,  das  quais  355  foram  notificadas  por

descumprimento à LESTA. Embora a fiscalização sobre os decretos municipais relativos à

pandemia do COVID-19 não façam parte das atribuições previstas na Lei de Segurança do



Tráfego Aquaviário (LESTA),  a DelCFrio tem aproveitado as abordagens das Inspeções

Navais  para  instruir  os  ocupantes  das  embarcações  sobre  as  ações  de  prevenção  à

proliferação do novo coronavírus, de modo especial com relação ao distanciamento social e

a necessidade de utilização de máscaras.

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

comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e

pedidos  de  auxílio)  e  (22)  2645-5074,  bem  como  pelo  e-mail:

delcfrio.ouvidoria@marinha.mil.br (para outros assuntos, inclusive denúncias).

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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