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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ

ATIVIDADE PESQUEIRA

LISTA DE VERIFICAÇÃO

EMBARCAÇÕES DE PESCA

COM PROPULSÃO A MOTOR E COM AB ATÉ 50, EMPREGADAS NA NAVEGAÇÃO COSTEIRA (ATÉ
O LIMITE DE VISIBILIDADE DA COSTA – NÃO EXCEDENDO A 20 MILHAS NÁUTICAS)

ITEM EXIGÊNCIA NA ABORDAGEM DE INSPEÇÃO NAVAL SITUAÇÃO

01 Verificr se possuiid portc e se está nc vclidcde o Títuilo de Insirição de
Embcricção (TIE) oui Títuilo de Insirição de Embcricção Miúdc (TIEM).

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

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

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

05
Verificr  se  possuiid  portc  e  se  está  nc  vclidcde  o  Certficdo  de
Compenscção dc Aguilhc Mcgnéticd dentro do prczo de vclidcde (uim
cno).

06
Verificr se possuiid portc e se está nc vclidcde cd Liiençc de Estcção de
Ncvio  emitdc  pelc  ANATELd  relctvc  co  equiipcmento  de
rcdioiomuiniicçãod instclcdo c bordo.

07 Verificr se possuiid portc e se está nc vclidcde o Ccrtão de Tripuilcção de
Seguircnçc (CTS)d pcrc embcricções iom AB mcior quie 10.

08 Verificr se possuii e portc o  Rol de Equiipcgemd endosscdo pelc CPCEd
iom cverbcção de embcrquie/desembcrquie dos tripuilcntes.

09 Verificr se possuii o  Pcsse de Scídc emitdo pelo Órgão de Despciho
pcrc embcricções iom AB mcior quie 20. (Ccso Apliiável)

10 Verificr  se  possuii  o  Reguilcmento  Internciioncl  pcrc  Evitcr
Abclrocmentos no Mcr (RIPEAM-72).

11
Verificr se possuii os QUADROS:
1 -Regrcs de Governo e Ncvegcção; e
2 -Tcbelc de Sincis de Sclvcmento.

12 Verificr se possuiid portc e o estcdo de ionservcção dos Coletes Sclvc-
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Vidcs ilcsse II – pcrc todos os tripuilcntes e deverão estcr mcricdos iom
o nome dc embcricção.

13

Verificr se possuii portc e o estcdo de ionservcção dcs boics Sclvc-
Vidcs ilcsse II. A dotcção de boics c bordo será em fuinção do 
iomprimento dc embcricçãod devendo ser observcdo o iontdo no 
cnexo 4-B-1 dc NORMAM-01/DPCd disponível no site 
www.  marinha  .mil.br/  dp  c.. Verificr se estão ciondiiioncdcs em icbides.

14 Verificr se possuii Buizinc oui Apito.

15

Verificr se possuii (pcrc cs embcricções quie não são dotcdcs de bclscs
sclvc-vidcs oui bcleeircs) cs seguiintes dotcções:
c) Rcção Sólidc – 2 envelopes por tripuilcnte; e
b) Rcção Líquiidc – uim litro por tripuilcnte.

16 Verificr se possuii Foguiete Mcnuicl Estrelc Vermelhc iom pcrcquiedcs –
2 uinidcdes (pcrc AB menor quie 10) e 6 uinidcdes (pcrc AB de 10 cté 50).

17 Verificr se possuii Fciho Mcnuicl Luiz Vermelhc – 2 uinidcdes.

18 Verificr se possuii  Dispositvo de Iluimincção Auitomátio – 2 uinidcdes
(somente pcrc AB mcior oui iguicl c 10)d sendo 1 cmcrrcdo em icdc boic.

19 Verificr se possuii uim extntor de pó quiímiio (4 kg) oui de gás icrbôniio
(6 kg) no Pcsscdiço (iomcndo dc embcricção).

20 Verificr  se  possuii  uim extntor  de espuimc meiâniic (9  litros)  oui pó
quiímiio (4 kg) oui de gás icrbôniio (6 kg) nc Prcçc de Máquiincs.

21 Verificr se possuii Bússolc oui Aguilhc Girosiópiic.

22 Verificr se possuii Luizes de Ncvegcção (BE/BB/Tope/Alicnçcdo).

23 Verificr se possuii Lcnternc Portátl iom pilhcs sobressclentes.

24 Verificr se possuii Sensor de Alcgcmento dc Prcçc de Máquiincs.

25 Verificr se possuii Instruimento pcrc Fuindeio (ferro oui âniorc).

26 Verificr se possuii Equiipcmento de Rcdioiomuiniicção (VHF).

27

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

28 Verificr se possuii Verificr se o número de tripuilcntes está de ciordo
iom desirito no Títuilo dc Embcricção e CTS.

29

Pcrc cs embcricções iom mcis de 20AB - Verificr se os botiões de gás
estão posiiioncdos em árecs externcsd em loicl seguiro e creicdod iom c
válvuilc protegidc dc cção diretc dos rcios solcres e cfcstcdos de fontes
quie posscm icuiscr ignição.
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30 Pcrc cs embcricções iom mcis de 20AB – Verificr se cs icnclizcções
uitlizcdcs pcrc c distribuiição de gás estão protegidcs iontrc o iclor e se
forem de mctericis plástios estão cprovcdos pelc ABNT.

31
Pcrc cs embcricções iom mcis de 20AB – Verificr se os sistemcs de
iombuistível  possuiem nc  scídc  de  icdc  tcnquie  de  iombuistível  uimc
válvuilc de feihcmento remoto icpcz de interromper o fuixo dc rede.

32

Verificr  se  possuiem  refetor  rcdcrd  iuiics  dimensões  mínimcs  são
cpresentcdcs no Anexo 4-I dc NORMAM-01/DPC (O mctericl uitlizcdo
pcrc  fcbriicção  do  Refetor  Rcdcr  deverá  ser  ihcpc  de  cço  oui  de
cluimíniod iom espessuirc mínimc de 1 mm. Diâmetro mínimo de 300
mm.)

Listc de Verificção ionfeiiioncdc ionforme ANEXO 3-A dc NPCP dc CPCE.
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