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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ

ATIVIDADE PESQUEIRA

LISTA DE VERIFICAÇÃO

EMBARCAÇÕES DE PESCA COM PROPULSÃO À VELA

(jangadas, botes, canoas, paquetes, catamarãs, etc.)

EMPREGADAS NA NAVEGAÇÃO EM MAR ABERTO

ITEM EXIGÊNCIA NA ABORDAGEM DE INSPEÇÃO NAVAL SITUAÇÃO

01 Verificr se possuiia portc e se está nc vclidacdae o Títuilo dae Insirição dae
Embcricção (TIE) oui Títuilo dae Insirição dae Embcricção Miúdac (TIEM).

02
Verificr se possuiia portc e se está nc vclidacdae o Seguiro Obrigctório dae
Dcnos Pessocis icuiscdaos por Embcricções oui por suics Ccrgcs (DPEM)
daentro dao prczo dae vclidacdae (uim cno).

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

04 Verificr  se  possuiia  portc  e  se  está  nc  vclidacdae  o  Termo  dae
Responscbilidacdae dae Seguircnçc dac Ncvegcçãoa iom o icrimbo dac CPCE.

05
 Verificr se possuii Coletes sclvc-vidacs ilcsse IIa 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 possuiia portc e o estcdao dae ionservcção dacs Boics sclvc-
vidacs ilcsse II - uimc (1)a 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 se possuii  Lcnternc Portátl iom pilhcs sobressclentes  – uimc
(1).

08 Verificr se possuii Foguiete mcnuicl Estrelc Vermelhc iom pcrcquiedacs –
uim (1).

09 Verificr se possuii Sincl dae Perigo Diuirno/Notuirno – uim (1).

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

11 Verificr se possuii Mcricção (letrcs e números iom cltuirc mínimc dae 10
im e em ior iontrcstcnte iom c ior dao icsio)a ncs boiheihcs (lctercis

                                                 - 3-L- 1 -                                                  NPCP-CE



                                                                                                                      ANEXO 3-L

dac proc) – nome dac embcricção ionstcnte dao TIE/TIEMa ncs clhetcs
(lctercis dac popc) – número dae insirição ionstcnte dao TIE/TIEM e no
espelho dac popc – nome dac embcricção e porto dae insirição.

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

13 Verificr  no  Títuilo  dac  Embcricção  c  ctvidacdae  c  quie  se  daestnc  c
embcricção.

14 Verificr cs iondaições estruituircis dac velc e seui pcno.

15

Verificr  se  possuiem  refetor  rcdacra  iuijcs  daimensões  mínimcs  são
cpresentcdacs no Anexo 4-I dac NORMAM-01/DPC (O mctericl uitlizcdao
pcrc  fcbriicção  dao  Refetor  Rcdacr  daeverá  ser  ihcpc  dae  cço  oui  dae
cluimínioa iom espessuirc mínimc dae 1 mm. Diâmetro mínimo dae 300
mm.)

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