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NOTA À IMPRENSA 

 

A Capitania Fluvial de Minas Gerais (CFMG), como Agente da Autoridade 

Marítima, fiscaliza e ordena rotineiramente o tráfego aquaviário nas águas interiores, 

rios, lagos e lagoas, a fim de garantir a segurança da navegação, a proteção da vida 

humana no mar e a prevenção da poluição ambiental provocada por embarcações, 

conforme previsto na Lei n° 9.537/97 (LESTA) e no seu regulamento, Decreto n° 

2.596/1998 (RLESTA), que estabelecem as atribuições e competências da Autoridade 

Marítima. 

A fiscalização das embarcações realizada pela CFMG em Várzea das Flores, 

uma represa construída no rio Betim, entre os municípios de Contagem e Betim, ocorre 

por meio de Inspeções Navais. Durante as atividades de fiscalização, as equipes de 

Inspetores Navais abordam as embarcações, verificando sua documentação, a 

habilitação dos condutores, a existência e o estado de conservação do material de 

salvatagem, e o comportamento da embarcação quanto às regras de navegação. A 

autuação e consequente aplicação de penalidades são adotadas quando se observa que a 

embarcação apresenta irregularidades em algum dos aspectos acima mencionados.   

A CFMG esclarece que a permissão para realização de festas em embarcações 

ou nas orlas, assim como para outros eventos que possam ocasionar poluição sonora e 

aglomeração, deve ser analisada pelos órgãos responsáveis pela normatização e 

fiscalização dos Decretos específicos emitidos pelas autoridades locais. Nos termos da 

Lei Complementar n° 97/1999, a CFMG atua por meio de ações interagências e realiza 

o apoio, mediante solicitação, como por exemplo, com as Guardas Municipais das 



localidades circunvizinhas e Polícia Militar de Minas Gerais, de forma que cada 

instituição atue dentro de suas competências legais. 

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

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

fluviais, além de pedidos de auxílio), (31) 3567-0729 / 3567-0755 e e-mail 

cfmg.ouvidoria@marinha.mil.br. 

 

Contato: 
Assessoria de Comunicação Social 

Comando do 1º Distrito Naval 

Telefones: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032 

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com 
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