
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2020
.

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)  e  suas

organizações militares subordinadas (Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis,

Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em Itacuruçá,  Agência  da  Capitania  dos  Portos  em

Parati), atuam nas águas interiores e no litoral do Estado do Rio de Janeiro, 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. 

Conforme previsto nas Normas da Autoridade Marítima, de equipes de prontidão,

empregando navios, aeronaves e embarcações de resgate, que são empregadas em caso de

necessidade.

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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