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NOTA À IMPRENSA

A Marinha  do Brasil,  por  intermédio do Comando do 1º  Distrito  Naval,  informa que a

Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio), como Agente da Autoridade Marítima,

fiscaliza e ordena o tráfego marítimo em sua Área de Jurisdição diariamente, 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  o  previsto  na  Lei  nº  9.537/1997  (LESTA)  e  no  seu

regulamento, Decreto nº 2.596/1998 (RLESTA), que estabelecem as atribuições e competências da

Autoridade Marítima.

A ação  de  Inspeção  Naval  tem  o  objetivo  de  orientar,  instruir  e  fiscalizar  o  tráfego

aquaviário,  contribuindo  para  a  elevação  da  mentalidade  de  segurança  no  mar.

A  DelCFrio  permanece  disponível  para  operar  interagências,  com  representantes  da

Prefeitura  Municipal  de  Cabo  Frio  e  outros  órgãos  estaduais  ou  federais,  a  fim  de  apoiar  a

fiscalização dentro dos limites das respectivas competências.

Desde o início da pandemia de COVID-19, a DelCFrio tem ressaltado a importância do

cumprimento das medidas preventivas de combate à disseminação do novo “Coronavírus” junto aos

condutores  e  passageiros  contatados.  Sobre  a  ocorrência  de  aglomerações  de  embarcações  nas

proximidades da Ilha do Japonês, no último sábado (17/ABR), registra-se que a DelCFrio abordou

22  embarcações  na  localidade,  tendo  emitido  quatro  notificações  por  infrações  à  LESTA.

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

que pode ser concretizada pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de
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auxílio)  e  (22)  2645-5074  (diretamente  com  a  DelCFrio),  bem  como  pelo  e-mail

delcfrio.ouvidoria@marinha.mil.br (para outros assuntos, inclusive denúncias).

Contato:
Assessoria de Comunicação Social
Comando do 1º Distrito Naval
Telefones: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032
E-mail: a  ssessoriaimprensa1dn@gmail.com
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