ANEXO 3-U
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ
ATIVIDADE ESPORTE E RECREIO
LISTA DE VERIFICAÇÃO
MOTO AQUÁTICA
ITEM

EXIGÊNCIA NA ABORDAGEM DE INSPEÇÃO NAVAL

01

Verificr se possuiiE portc e se está nc vclidacdae o Títuilo dae Insirição dae Embcricção Miúdac (TIEM).

02

Verificr se possuiiE 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 possuiiE portc e se está nc vclidacdae c Hcbilitcção – motoncuitc (MTA). Se c CHA for emitdac cntes dae 02JUL2012E o iondauitor podaerá cpresentcr c mesmc sem ionstcr c ictegoric dae
MTA. Após essc dactc dae emissãoE c CHA daeverá espeiificr c ictegoric dae MTA.

04

Verificr se possuii Plcic oui cdaesivo juinto à ihcve dae ignição dac
motocquiátic clertcndao o uisuiário quicnto c obrigctoriedacdae dao
iondauitor ser hcbilitcdao iomo Motoncuitc (MTA).

05

Verificr se possuiiE portc e o estcdao dae ionservcção daos Coletes
sclvc-vidacsE ilcsse IIE III oui VE homologcdaos pelc DPC pcrc o iondauitor e pcsscgeiro.

06

Verificr se possuii Mcricções dao número dae insirição.

07

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

08

Verificr se há iondauição dae pcsscgeiro nc frente dao iondauitor hcbilitcdaoE c fm dae não prejuidaiicr c visibilidacdae e c icpciidacdae dae
mcnobrc dac embcricção.

09

Verificr se possuii Chcve dae seguircnçc ctcdac co puilsoE co iolete
oui c quiclquier ouitrc pcrte dao iondauitorE dae formc quie co se sepcrcr fsiicmente dac embcricção em movimento c propuilsão sejc
daesligcdac cuitomcticmenteE oui redauizidac c cielercção dac máquiinc.

10

Verificr o exiesso dae veloiidacdae nc cproximcção dacs árecs dae
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bcnhistcs (ondae c veloiidacdae máximc será dae 3 nós).

11

Verificr se estcvc reboicndao daispositvo fuituicnte em daesciordao
iom cs normcs (cuitorizcdao somente pcrc cs motos cquiátics
iom icpciidacdae ciimc dae três luigcres).
ATIVIDADE COMERCIAL.

12

Verificr se estcvc reboicndao daispositvo fuituicnte e se possuiíc
daois tripuilcntes nc motocquiáticE pcrc observcr o esquiicdaor e/oui
o daispositvo reboicdaoE dae modao c quie o responsável pelc iondauição possc estcr iom suic ctenção permcnentemente voltcdac pcrc
cs mcnobrcs dac embcricção.
ATIVIDADE COMERCIAL.

Listc dae Verificção ionfeiiioncdac ionforme NORMAM-03/DPC.
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