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MARINHA DO BRASIL 

 

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL 

 

 

RESPOSTA À IMPRENSA 

 

 

Rio de Janeiro-RJ. 

Em 10 de setembro de 2020. 

 

 

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval (Com1°DN), 

agradece o interesse pelo assunto, certa de que a matéria permitirá a divulgação das suas ações em 

proveito da sociedade, bem como da iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro na implementação do 

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. 

 

Após três anos de tratativas com a Marinha, que prestou apoio técnico, a Prefeitura do Rio de 

Janeiro publicou o Decreto n° 47.748, de 05/08/2020, para regularizar a utilização do espaço 

náutico por banhistas e embarcações. O decreto disciplina as ações da Guarda Municipal nas praias, 

rios e lagoas do município do Rio de Janeiro. 

 

Cabe destacar que a fiscalização municipal não contemplará a atividade de Inspeção Naval, 

ou seja, a fiscalização de embarcações no que tange à verificação do material de segurança e 

equipamento de salvatagem. Tal atividade continuará sendo de competência exclusiva da 

Autoridade Marítima, sendo realizada diariamente pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, a 

fim de garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da 

poluição hídrica proveniente de embarcações. 

 

O referido decreto possibilita que, futuramente, seja estabelecido um convênio visando à 

conjugação de esforços nas atividades de fiscalização do tráfego aquaviário, nos limites 

especificados pelo documento, sem prejuízo das competências da Autoridade Marítima e sem 

interferência nas ações de Inspeção Naval da Marinha do Brasil. 

 

É importante ressaltar que as ações de fiscalização da CPRJ programadas em conjunto com a 

Guarda Municipal do Rio de Janeiro na orla marítima, nas quais cada órgão atua dentro da sua 

competência, proporcionam o incremento da segurança de banhistas e de tripulantes de 

embarcações, além de permitirem à Prefeitura do Rio de Janeiro intensificar a fiscalização de 

decretos municipais relacionados ao uso de praias, rios e lagos. 
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Ressalta-se, contudo, que as operações interagências, como a realizada entre a Capitania e a 

Guarda Municipal, demandam um planejamento adequado para a identificação de datas e áreas nas 

quais as ações transcorram dentro dos marcos legais instituídos. 

 

Além disso, a Capitania dos Portos possui um planejamento, realizado com antecedência, para 

executar as ações de fiscalização do tráfego aquaviário, realizadas em diversas áreas de Inspeção 

Naval, algumas fora da jurisdição do município do Rio de Janeiro. 

 

Assim, de forma a permitir o correto planejamento da operação dentro dos aspectos legais 

previstos, consultamos a possibilidade de que a matéria seja produzida no fim de semana dos dias 

19 e 20 de setembro, provendo o prazo necessário para que sejam otimizados os esforços, 

maximizado o resultado positivo estimado e providenciado todo o apoio à equipe de reportagem. 

 

 

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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