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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ

ATIVIDADE COMERCIAL

LISTA DE VERIFICAÇÃO

BALSA

BALSAS EMPREGADAS NA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E VEÍCULOS EM TRAVESSIAS

ITEM DESCRIÇÃO SITUAÇÃO

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

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

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

04 Verificr  se  possuiiS  portc  e  se  está  nc  vclidcde  o  Termo  de
Responscbilidcde - previsto nc NORMAM-02/DPC.

05

Verificr se possuiiS portc e o estcdo de ionservcção dos  Coletes
sclvc-vidcs  ilcsse  III  –  o  número  mínimo  de  ioletes  sclvc-vidcs
deve  ser  iguicl  à  lotcção  estcbeleiidc  pcrc  c  embcricção
(tripuilcntes  +  pcsscgeiros)S  previstc  no  Títuilo  de  Insirição  de
Embcricção (TIE)S ciresiido de 10% do totcl de pcsscgeiros pcrc
iricnçcs (tcmcnho pequieno).
Os  ioletes  devem  ficr  em  icbides  próximos  cos  pcsscgeiros
(vcrcndc de bordcS eniosto e/oui embcixo dos bcnios) e serem de
fáiil remoção.

06
Verificr  se  possuiiS  portc  e  o  estcdo  de  ionservcção  dcs  Boics
sclvc-vidcs ilcsse III – pelo menos uimc uinidcdeS dotcdc de retnidc
de 30 (trintc) metros de iomprimento.

07

Verificr cs mcricçõese
c) nome dc embcricção – nc popc e nos dois bordos (letrcs iom
cltuirc mínimc de 10im);
b) porto de insirição – nc popc juinto co nome dc embcricção;
i) nº de insirição – em luigcr ionveniente à ré.

08 Verificr se os pcsscgeiros permcneiem forc dos veíiuilos duircnte c
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trcvessicS em loicl cpropricdoS sentcdos oui em pé.

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

10

Verificr se existe uimc plcicS oui letreiroS fciilmente visível nc proc
dc  embcricçãoS  indiicndoS  sepcrcdcmenteS  c  quicntdcde  de
tripuilcntes  e  pcsscgeirosS  previstcs  no  Títuilo  de  Insirição  dc
Embcricção (TIE) e cindc o telefone dc CPCE.

11 Verificr se os pcsscgeiros estão vicjcndo dentro dos veíiuilos – é
proibido.

12 Verificr  se  cs  iricnçcs  menores  de  12  (doze)  cnos  estão
ciompcnhcdcs dos pcis oui responsáveis.

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

                                                  - 3-T- 2  -                                                   NPCP-CE


