MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

NOTA À IMPRENSA

Rio de Janeiro-RJ.
Em 02 de fevereiro de 2021.

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informa que a
área marítima de Conceição da Barra-ES é fiscalizada pela Capitania dos Portos do Espírito Santo
(CPES), em observância 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 da poluição
hídrica por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.
Ressalta-se que eventuais denúncias recebidas naquela Capitania que extrapolem tais
atribuições são encaminhadas aos órgãos competentes para adoção das providências pertinentes.
Cabe destacar que, entre 21 de dezembro de 2020 e 05 de março de 2021, a Marinha realiza a
Operação Verão, durante a qual há um incremento das ações de fiscalização das embarcações na
região. As equipes verificam as documentações das embarcações e dos condutores, a existência e
estado de conservação do material de salvatagem, o registro dos condutores, aquaviários ou
pescadores e se a condução da embarcação está em consonância com demais regras de segurança da
navegação.
Além disso, a CPES tem conduzido operações interagências, juntamente com órgãos
municipais, estaduais e federais. Durante essas operações, cada órgão executa e faz cumprir as
legislações e atribuições que lhe são inerentes, contribuindo para a formação de uma mentalidade
marítima mais responsável.
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.

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente
www.marinha.mil.br

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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