MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

NOTA À IMPRENSA
Vitória - ES
Em 21 de janeiro de 2021.
A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informa que a
área marítima do município de Vila Velha-ES é fiscalizada pela Capitania dos Portos do Espírito
Santo (CPES), em observância e limitada às competências da Autoridade Marítima, definidas na
Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, relacionadas diretamente à fiscalização de embarcações,
cujo propósito é assegurar a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a prevenção à
poluição hídrica por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.
No tocante à Ilha de Itatiaia, no litoral do Município de Vila Velha, cabe destacar que a
Marinha realiza frequentemente ações de Inspeção Naval na área, sendo verificadas as
documentações das embarcações e dos condutores, a existência e estado de conservação do material
de salvatagem, o respeito ao limite de lotação e às demais regras de segurança da navegação.
Nesta época do ano, durante a Operação Verão, momento em que existe o aumento do fluxo
do turismo náutico, a Marinha está se empenhando na campanha “Travessia Segura”, que teve
início em 13 de janeiro e consiste no incremento das ações de fiscalização de embarcações de
transporte de passageiro, de turismo náutico e de travessia. Na campanha “Travessia Segura”, a
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CPES já realizou 47 abordagens em embarcações de transporte de passageiros e foram emitidas
duas notificações.
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 (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES 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.

Contato:
Comunicação Social da Capitania dos Portos do Espírito Santo
Telefones: (27) 2124-6509/ (27) 98137-2105
E-mail:cpes.imprensa@marinha.mil.br/imprensa.cpes09@gmail.com
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