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

como Agente da Autoridade Marítima, fiscaliza e ordena,  diariamente,  o tráfego aquaviário nas

águas  interiores  e no litoral  do Rio de Janeiro,  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.

Caso  uma  embarcação  provoque  situação  que  ofereça  perigo  à  navegação  ou  risco  de

poluição  hídrica,  a  CPRJ,  como  Agente  da  Autoridade  Marítima  local,  providenciará,  com  a

brevidade  adequada,  a  notificação  para  a  adoção  de  todas  as  medidas  que  eliminem  aquele

determinado risco. Durante este processo, a MB acompanha todas as etapas até a regularização da

situação.  

No que  diz  respeito  à  embarcação de nome “Full  Time”,  encalhada  entre  as  Praias  das

Flechas e de Icaraí, em Niterói, a CPRJ informa que realizou a identificação da mesma tão logo teve

ciência  do  ocorrido,  bem  como  contatou  o  proprietário  para  que  proceda  com  a  retirada  da

embarcação do local.  A equipe de Inspeção Naval da CPRJ fará o acompanhamento de todo o

procedimento, garantindo a manutenção das condições da segurança da navegação de acordo com

os ditames da Lei n° 9.537/97 (LESTA) e no seu regulamento, Decreto n° 2.596/1998 (RLESTA). 

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

assuntos, inclusive denúncias).

Contato:
Seção 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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