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Itajaí-SC.
Em 2 de agosto de 2022.

A Marinha do Brasil informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí (DelItajai),

como Agente da Autoridade Marítima, fiscaliza e ordena o tráfego aquaviário nas águas sob sua

responsabilidade, a fim de garantir a segurança da navegação, a proteção da vida humana no mar

e  a  prevenção  da  poluição  hídrica,  conforme  previsto  na  Lei  n°  9.537/97  (LESTA)  e  no  seu

regulamento, Decreto n° 2.596/1998 (RLESTA), que estabelecem atribuições e competências da

Autoridade Marítima.

Cabe salientar que não há celebração de convênios, no que tange à fiscalização marítima,

entre esta Delegacia e entidades da Administração Pública dos Municípios de Balneário Camboriú

e de Porto Belo.

A DelItajai realiza, rotineiramente, ações de Inspeção Naval para verificar diversos itens de

segurança da navegação das embarcações abordadas, dentre eles: a documentação, a habilitação

dos  condutores,  a  existência  e  o  estado  de  conservação  do  material  de  salvatagem,  o

comportamento da embarcação quanto às regras de navegação, se a atividade que a embarcação

realiza está de acordo com a prevista no seu documento, e se o condutor apresenta indícios de

consumo de bebida alcoólica, entre outros.

Adicionalmente, esclarece-se que ocorrências envolvendo perturbação do sossego alheio e

poluição sonora são situações que eventualmente podem estar relacionadas ao campo de atuação

do Poder Público municipal, não sendo abarcadas nas atribuições da Autoridade Marítima.
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Reitera-se que esta Delegacia está à  disposição para atender às  solicitações de Órgãos

Públicos  para  capacitação  e habilitação  de  pessoal  para  o  desempenho  de  atividades,  como

tripulantes ou condutores de embarcações a serviço exclusivo desses órgãos.

As solicitações dos Órgãos Públicos interessados poderão ser feitas a qualquer tempo e

devem ser encaminhadas a esta Delegacia, que condicionará o atendimento à sua disponibilidade

atual.

Por fim, incentiva-se a participação da sociedade para informar as possíveis irregularidades

e ocorrências relacionadas à segurança da navegação verificadas na área do Rio Camboriú, em

Balneário Camboriú-SC, por meio da ouvidora, disponível no site desta Delegacia.

Contato:
Assessoria de Comunicação Social da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí
Telefones: (47) 3348-0129 / (47) 99228-9680
E-mail: delitajai.imprensa@marinha.mil.b  r  
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