
__________________________________________

NOME DO IATE CLUBE OU MARINA
Name of the club or marina

AVISO DE SAÍDA
Float Plan

NOME DO COMANDANTE: _________________________________________________________________________________________ 
Name of the Skipper 
NOME DA EMBARCAÇÃO: ________________________________ TIPO: ___________________________________________________
Name of the boat                                                                                       Type
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: __________________________________________________________________________________________
Inscription number
DESTINO DA EMBARCAÇÃO: _______________________________________________________________________________________
Destination
 HORA DE SAÍDA: ________________________ PREVISÃO DE CHEGADA: _________________________________________________
Time of departure                                                      Estimate time of arrival
NÚMERO DE PESSOAS A BORDO: ADULTOS: _________________________ CRIANÇAS: ____________________________________
Number of persons on board                 Adults                                                             Children
TELEFONE CELULAR: __________________________________________________________ DATA: _________/_________/_________
Cell Phone                                                  Date
TELEFONE PESSOA EM TERRA (PARENTE/AMIGO): ___________________________________________________________________
Relative or Friend Cell Phone or Phone

LISTA DE VERIFICAÇÃO
(Check List)

SIM
(yes)

NÃO
(no)

N/A

01 Verificar os Avisos aos Navegantes, Aviso de Mau Tempo e/ou Bandeira 
Meteorológica
Check the Notices to Mariners and Weather Forecast

02 Verificar as boias salva-vidas e se há coletes salva-vidas suficientes para todos a bordo 
Check life buoys and check that all life jackets fit properly (one for each person on 
board)

03 Verificar se o VHF encontra-se operando e o se o celular está carregado
Check if VHF is operating and if the cell phone is charged

04 Verificar a colocação correta do bujão da embarcação
Ensure dram plug is properly installed

05 Verificar o funcionamento da bomba de esgoto
Test the bilge-pump

06 Verificar validade e as condições de uso do extintor de incêndio 
Check the fire extinguishers (Fully Charged)

07 Verificar se o nível de combustível é o suficiente para a navegação.
Check fuel amount

08 Verificar as luzes de navegação
Test navigation lights

09 Verificar a documentação da embarcação e habilitação do condutor (originais)
Check the original documents of the boat and crew (photocopy not acceptable)

10 Verificar se a âncora encontra-se pronta para uso 
Ensure anchor is ready for use 

                                                   

                                                  _____________________________________________
                Comandante da Embarcação

              Skipper

 Independente do disposto neste Aviso de Saída é responsabilidade do Comandante dotar sua embarcação com equipamentos de salvatagem e
segurança compatíveis com a singradura que irá empreender e número de pessoas a bordo.
I am aware that it is my responsibility to have on board the safety and life saving equipments compatible with the trip I will undertake and the
number of persons on board.

Este documento deverá ser encaminhado para “cpba.segmar@marinha.mil.br”


	Slide 1

