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

Naval, informa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) realiza

Inspeção Naval diariamente com equipes de militares que atuam de acordo com

a Lei 9.537 – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), a qual dispõe

sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional.

Apesar  do  cenário  atual  de  pandemia,  a  CPES manteve  as  Inspeções

Navais  diárias,  seguindo  todos  os  cuidados  e  orientações  impostas  a  esse

período.

Ressalta-se que, devido a algumas denúncias relativas a embarcações com

aglomeração de pessoas e som em volume alto, fundeadas nas proximidades da

Ilha do Boi e da Ilha do Frade, a Capitania e outros órgãos fiscalizadores têm

intensificado as inspeções nessas áreas,  a fim de prover maior segurança da

navegação.

A MB informa, ainda, que a LESTA e as demais Normas da Autoridade

Marítima decorrentes dessa Lei encontram-se acessíveis no site da Diretoria de

Portos e Costas (www.dpc.mar.mil.br). Tais normas consideram como infração,



por  exemplo,  a  condução de  embarcações  por  pessoas  que  tenham ingerido

bebidas alcoólicas, o excesso de passageiros nas embarcações e o desrespeito a

quaisquer  outras  regras  previstas  para  a  navegação.  As  punições  a  essas

infrações podem ser desde multa, apreensão da embarcação ou até mesmo a

suspensão da habilitação do condutor.

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 (27) 2124-6526 (para

outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail

cpes.denuncia@marinha.mil.br e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser

baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS. 
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