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Rio de Janeiro, 07 de setembro de 2020
.

NOTA À IMPRENSA

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

(Com1ºDN),  esclarece  que  a  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em  Angra  dos  Reis

(DelAReis) atua nas águas da Costa Verde, fiscalizando o tráfego aquaviário diariamente,

nas  atribuições  que são da competência  da Autoridade Marítima.  De acordo com a Lei

9.537/1997 (LESTA) e o seu regulamento, Dec. 2.596/1998 (RLESTA), as atribuições e

competências da Autoridade Marítima brasileira se referem, exclusivamente, à segurança da

navegação, proteção da vida humana no mar e a prevenção à poluição ambiental provocada

por embarcações.

Adicionalmente,  a  DelAReis  tem  executado  ações  de  conscientização  junto  à

população  no  sentido  de  prevenir  a  propagação  do  Novo  Coronavírus.  

Desde  o  mês  de  março,  a  comunidade  marítima  local  tem  sido  orientada  quanto  ao

distanciamento  social,  importância  da  utilização  de  máscaras  e  demais  orientações  da

Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Rio de

Janeiro  e  do  Município  de  Angra,  durante  as  atividades  de  Inspeção  Naval.

A DelAReis tem realizado também ações coordenadas com a Prefeitura Municipal de

Angra dos Reis que tem autonomia para legislar sobre as medidas de controle da pandemia

do novo coronavírus dentro de sua jurisdição. 



A MB  disponibiliza  o  número  185  para  emergências  marítimas  e  a  DelAReis

disponibiliza, ainda, os telefones do disque denúncia (24) 3365-0365 e do whatsApp (24)

99905-4329  ou  ouvidoria  no  e-mail:  delareis.ouvidoria@marinha.mil.br  para  receber

denúncias, fotos e demais informações.

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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