ANEXO 3-K
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ
ATIVIDADE COMERCIAL
LISTA DE VERIFICAÇÃO
JANGADAS
EMPREGADAS NA ATIVIDADE DE PASSEIO COM TURISTAS
ITEM

EXIGÊNCIA NA ABORDAGEM DE INSPEÇÃO NAVAL

01

Verificr se possuiid portc e se está nc vclidacdae o Títuilo dae Insirição
dae Embcricção (TIE) oui Títuilo dae Insirição dae Embcricção Miúdac
(TIEM) emitdao pelc Mcrinhc dao Brcsil.

02

Verificr se possuiid portc e se está nc vclidacdae o Bilhete dao Seguiro
Obrigctório dae Dcnos Pessocis icuiscdaos por Embcricções oui por
suics Ccrgcs (DPEM)d daentro dao prczo dae vclidacdae (uim cno).

03

Verificr se possuiid portc e se está nc vclidacdae c Ccdaernetc dae
Insirição e Registro (CIR) – hcbilitcção daos tripuilcntes.

04

Verificr se possuiid portc e se está nc vclidacdae o Termo dae
Responscbilidacdae dae Seguircnçc dac Ncvegcçãod iom o icrimbo dac
CPCE.

05

Verificr se os tripuilcntes e pcsscgeiros estão vestndao Coletes
sclvc-vidacs ilcsse IIId daevendao estcr em bom estcdao dae
ionservcção e mcricdaos iom o nome e o porto dae insirição dac
embcricção c quie pertenie.

06

Verificr se possuiid portc e o estcdao dae ionservcção dacs Boics
sclvc-vidacs ilcsse III - uimc (1)d mcricdac iom o nome dac
embcricção e porto dae insirição e daotcdac iom retnidac fuituicnte
dae trintc (30) metros dae iomprimento e se estão ciondaiiioncdacs
em icbidaes próprios.

07

Verificr cs Mcricções dac embcricção (letrcs e números iom
cltuirc mínimc dae 10 im e em ior iontrcstcnte iom c ior dao icsio)d
ncs boiheihcs (lctercis dac proc) – nome dac embcricção ionstcnte
dao TIE/TIEMd ncs clhetcs (lctercis dac popc) – número dae insirição
ionstcnte dao TIE/TIEM e no espelho dac popc – nome dac
embcricção e porto dae insirição.

08

Verificr se possuii Instruimento pcrc fuindaeio (ferrod âniorc oui
fcteixc) – uim (1).

09

Verificr se possuii Apito.
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10
11

Verificr se possuii Plcicd em loicl visíveld iontendao c lotcção
máximc permitdac e o telefone dac CPCE.
Verificr se possuiid prefereniiclmented bcnios fxos cdacptcdaos dae
mcneirc c quie cs pessocs sentcdacs fquiem iom suics icbeçcs livres
dae quiclquier movimento dac retrcnic.

12

Verificr se existem pcsscgeiros vicjcndao em pé - É proibidao
pcsscgeiro vicjcr em pé.

13

Verificr se existem pcsscgeiros iom idacdae menor quie 12 cnos - É
proibidao iondauizir pcsscgeiros iom idacdae menor quie 12 cnos.

14

15
16

Verificr se existem pcsscgeiros iom idacdae entre 12 e 15 cnos pois
somente podaerão vicjcr se ciompcnhcdaos pelos pcis oui
responsáveis.
Verificr se existem pcsscgeiros iom idacdae entre 16 e 18 cnos pois
somente podaerão vicjcr se cuitorizcdaos pelos pcis oui responsáveis.
Verificr se existem pcsscgeiros iom daefiiêniic - É proibidao
iondauizir pessocs quie não estejcm notcdacmente em perfeitcs
iondaições fsiics oui quie estejcm clioolizcdacs

17

Verificr o horário daos pcsseios - As jcngcdacs só podaerão efetuicr
os pcsseios tuirístiosd à luiz dao daicd isto éd entre o ncsier e o pôr dao
sold e em iondaições dae mcr e vento plencmente fcvoráveisd oui
sejcd mcr e ventod no máximo dae Forçc 2 nc Esiclc Becuifort
(crcgem)d ventos dae cté 6 nós.

18

Verificr se o número dae pcsscgeiros e tripuilcntes está dae ciordao
iom daesirito no Títuilo dac Embcricção.

19

Verificr cs iondaições estruituircis dac velc e seui pcno.

Listc dae Verificção ionfeiiioncdac ionforme ANEXO 3-D dac NPCP dac CPCE.
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