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.

NOTA À IMPRENSA

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

(Com1°DN),  esclarece  que  a  Lei  n°  7.661/1988  estabeleceu  o  Plano  Nacional  de

Gerenciamento Costeiro, que possibilitou aos municípios instituírem, por meio de lei, os

respectivos Planos Municipais de Gerenciamento Costeiro e, também, designarem os órgãos

competentes  para  executá-los,  observadas  as  normas  e  diretrizes  do  Plano  Nacional.

Em decorrência disso, após três anos de tratativas com a Marinha, que prestou apoio

técnico, a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou o Decreto n° 47.748, de 05/08/2020, para

regularizar a utilização do espaço náutico por banhistas e embarcações. O decreto disciplina

as ações da Guarda Municipal nas praias, rios e lagoas do município do Rio de Janeiro.

Cabe destacar que a fiscalização municipal não contemplará a atividade de Inspeção

Naval, ou seja, a fiscalização de embarcações no que tange à verificação do material de

segurança e equipamento de salvatagem. Tal atividade continuará sendo de competência

exclusiva da Autoridade Marítima, sendo realizada diariamente pela Capitania dos Portos do

Rio de Janeiro, a fim de garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana

no  mar  e  a  prevenção  da  poluição  hídrica  proveniente  de  embarcações.

O  referido  decreto  possibilita  que,  futuramente,  seja  estabelecido  um  convênio

visando à conjugação de esforços nas atividades de fiscalização do tráfego aquaviário, nos



limites  especificados  pelo  documento,  sem  prejuízo  das  competências  da  Autoridade

Marítima  e  sem  interferência  nas  ações  de  Inspeção  Naval  da  Marinha  do  Brasil.

É importante ressaltar que as ações de fiscalização da CPRJ em conjunto com a

Guarda Municipal do Rio de Janeiro na orla marítima, onde cada órgão atua dentro da sua

competência,  proporcionam o incremento da segurança de banhistas  e  de  tripulantes  de

embarcações.
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