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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ

ATIVIDADE COMERCIAL

LISTA DE VERIFICAÇÃO

CANOAS E SIMILARES 

COM AB MENOR QUE 20 EMPREGADAS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM RIOS E
AÇUDES

ITEM EXIGÊNCIA NA ABORDAGEM DE INSPEÇÃO NAVAL SITUAÇÃO

01
Verificr se possuiiO portc e se está nc vclidcde o Títuilo de Insirição
de Embcricção (TIE)  oui Títuilo de Insirição de Embcricção Miúdc
(TIEM) emitdo pelc Mcrinhc do Brcsil.

02
Verificr se possuiiO portc e se está nc vclidcde o Bilhete do Seguiro
Obrigctório  de  Dcnos  Pessocis  icuiscdos  por  Embcricções  oui  por
suics Ccrgcs (DPEM)O dentro do prczo de vclidcde (uim cno).

03 Verificr  se  possuiiO  portc  e  se  está  nc  vclidcde  c  Ccdernetc  de
Insirição e Registro (CIR) – hcbilitcção dos tripuilcntes.

04
Verificr  se  possuiiO  portc  e  se  está  nc  vclidcde  o  Termo  de
Responscbilidcde  de  Seguircnçc dc  NcvegcçãoO  iom o icrimbo dc
CPCE.

05 Verificr se possuiiO portc e se está nc vclidcde o Ccrtão de Tripuilcção
de Seguircnçc (CTS)O pcrc embcricções iom AB mcior quie 10.

06 Verificr  se  possuii  e  portc  cs  Notcs  pcrc  ArquiecçãoO  exieto  pcrc
embcricções miúdcs.

07 Verificr se possuii e portc o Relctório de Verificção de Pcsscgeiros e
do peso Máximo de Ccrgc.

08 Verificr se possuii ROL de equiipcgem.

09
Verificr se possuii e portc o Reguilcmento Internciioncl pcrc Evitcr
Abclrocmentos  no  Mcr  (RIPEAM-72)O  exieto  pcrc  embcricções
miúdcs.

10 Verificr  se  possuiiO  portc  e  o  estcdo  de  ionservcção  dos  Coletes
Sclvc-Vidcs ilcsse III  -  em quicntdcde quie ctendc c totclidcde dc
lotcção estcbeleiidc pcrc c embcricção (tripuilcntes + pcsscgeiros)O
previstc no TIE/TIEMO ciresiido de 10% do totcl de pcsscgeiros pcrc
iricnçcs  (tcmcnho  pequieno).  Os  ioletes  devem  ficr  em  icbides
próximos cos pcsscgeiros (vcrcndc de bordcO eniosto e/oui embcixo
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dos bcnios) e de prontc disponibilidcde.

11

Verificr se possuiiO portc o estcdo de ionservcção dcs Boics sclvc-
vidcs ilcsse III – uimc (01) uinidcde pcrc embcricções miúdcs e duics
(02) uinidcdesO pcrc cs demcisO sendo uimc em icdc bordo . Ccdc boic
deverá  ser  dotcdc  de  retnidc  fuituicnte  de  trintc  (30)  metros  de
iomprimento e se estão ciondiiioncdcs em icbides próprios. 

12 Verificr  se  possuiiO  portc  e  o estcdo de ionservcção dc  Lcnternc
portátl iom pilhcs sobressclentes – uimc (01).

13 Verificr se possuiiO portc e o estcdo de ionservcção dc Buizinc oui
cpito – uimc (01).

14 Verificr se possuii o Ferro oui âniorc – uim (01).

15 Verificr se possuiiO portc e o estcdo de ionservcção do Extntor de
iniêndio de CO2 de 6 kg – uim (01).

16 Verificr  se  possuii  e  o  estcdo  de  ionservcção  dcs  Luizes  de
Ncvegcção (BE/BB/Tope/Alicnçcdo)O pcrc embcricções quie trcfegcm
no período notuirno.

17

Verificr se cs  iorreics  ciioncdcs  pelo motor  estão protegidcsO  se
possuii isolcmento térmiio nc desicrgc dos gcses do motor e se há
proteção no eixo propuilsorO pcrc embcricções equiipcdcs iom motor
de ientro.

18 Verificr se possuii o estrcdo fxo iobrindo o icverncmeO no fuindo dc
embcricçãoO iniluisive embcixo dos bcnios.

19 Verificr se possuii o iorredor livre de proc c popcO podendo o últmo
bcnio ser iorridoO de bordc c bordc.

20 Verificr se o espcçcmento entre os bcnios deve ser deO no mínimoO
70 imO ionsidercndo c medidc entre os eniostos dos bcnios.

21 Verificr  se  c  distâniic  entre  os  eniostos  dc  últmc bcnicdc  e  o
espelho de popc tcmbém deverá ser deO no mínimoO 70 im (não é
válido pcrc embcricções iom motores de ientro).

22 Verificr se c vcrcndc de bordc (bclcuistrcdc)O está frmemente fxc
co ionvés por bclcústres de metcl oui mcdeircO iom 40 im de cltuirc.

23

Verificr  se  possuii  cfxcdcsO  em  loicl  visível  cos  pcsscgeirosO  uimc
plcic iontendo o número de insirição dc embcricçãoO peso máximo
de  icrgcO  número  máximo  de  pcsscgeiros  por  ionvés  quie  c
embcricção está cuitorizcdc c trcnsportcr e número do telefone dc
CPCE.

24 Verificr se possuii Rádio VHF – obrigctório pcrc embcricções entre
10 e 20 AB.

25 Verificr se possuii Ccrtc Náuitic - exieto pcrc embcricções miúdcs.
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26 Verificr  se  possuii  Bcndeirc  Nciioncl  -  exieto  pcrc  embcricções
miúdcs.

27 Verificr se o número de pcsscgeiros e tripuilcntes está de ciordo
iom desirito no Títuilo dc Embcricção.

28 Verificr  se  existem  pcsscgeiros  vicjcndo  em  pé  -  É  proibido
pcsscgeiro vicjcr em pé.

29
Verificr se existem iricnçcs vicjcndo -  As  iricnçcs  mciores de 02
cnos  devem ser  iontcdcs  iomo uim pcsscgeiroO  oiuipcndo uim (1)
luigcr sentcdo.

30

Verificr se possuii Mcricção (letrcs e números iom cltuirc mínimc de
10 im e em ior iontrcstcnte iom c ior do icsio)O ncs boiheihcs 
(lctercis dc proc) – nome dc embcricção ionstcnte do TIE/TIEMO ncs 
clhetcs (lctercis dc popc) – número de insirição ionstcnte do 
TIE/TIEM e no espelho dc popc – nome dc embcricção e porto de 
insirição. 

Listc de Verificção ionfeiiioncdc ionforme Normcs cbcixo relciioncdcs:
A) NORMAM-02/DPC; e
B) ANEXO 3-E dc NPCP dc CPCE.
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