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Rio de Janeiro-RJ.
Em 18 de fevereiro de 2022.

A Marinha do Brasil (MB) informa que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) é o

Agente da Autoridade Marítima com responsabilidade sobre as águas jurisdicionais  da Baía de

Guanabara, incluindo-se a localidade da Urca.

A fiscalização das embarcações realizada pela CPRJ ocorre por meio de Inspeções Navais

nas áreas de sua jurisdição, incluindo-se a referida localidade, 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.

Durante  as  atividades  de  fiscalização,  as  equipes  de  Inspetores  Navais  abordam  as

embarcações que estejam navegando, 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.

Cabe ressaltar que a autorização para o lançamento de boias de amarração de embarcações

de pesca e de esporte e recreio, em águas interiores da Baía de Guanabara, é de competência  do

Agente da Autoridade Marítima, restringindo-se à segurança da navegação e ao ordenamento do

espaço aquaviário, não eximindo o proprietário da embarcação de suas obrigações frente aos demais

órgãos das esferas federal, estadual e municipal. A autorização, quando solicitada, cumpre protocolo

específico,  conforme  estabelecido  nas  Normas  da  Autoridade  Marítima  (NORMAM-11/DPC),

sendo precedida de avaliação adequada que verifica a interferência da instalação de novas boias no
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ordenamento do tráfego aquaviário, na segurança da navegação e no posicionamento das demais

boias já instaladas no local.

A CPRJ  realiza  regularmente  fiscalização  nesta  região,  a  fim  de  evitar  a  implantação

irregular desses dispositivos, mudança não autorizada de posição, alteração de suas características,

abandono ou quaisquer outras irregularidades.

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),  (21) 2104-5480 e (21)  97299-8300 (diretamente com a CPRJ,  para outros

assuntos, inclusive denúncias).

 

Contato:

Assessoria de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval 

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

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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