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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ

ATIVIDADE COMERCIAL

LISTA DE VERIFICAÇÃO

EMBARCAÇÃO DE APOIO MARÍTIMO

NAVEGAÇÃO INTERIOR ATÉ O LIMITE DE 200 (DUZENTAS) MILHAS NÁUTICAS DA COSTA,
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA

ITEM EXIGÊNCIA NA ABORDAGEM DE INSPEÇÃO NAVAL SITUAÇÃO

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).

02
Verificr se possuiid portc e se está nc vclidacdae o 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 possuiid portc e se está nc vclidacdae c Liiençc dae Estcção dae
Ncvio  emitdac  pelc  ANATELd  relctvc  co  equiipcmento  dae
rcdaioiomuiniicçãod instclcdao c bordao.

06 Verificr se possuiid portc e se está nc vclidacdae o Ccrtão dae Tripuilcção dae
Seguircnçc (CTS)d pcrc embcricções iom AB mcior quie 10.

07 Verificr  se  possuii  o  Rol  dae  Equiipcgemd  endaosscdao  pelc  CPCEd  iom
cverbcção dae embcrquie/daesembcrquie daos tripuilcntes.

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

09 Verificr se possuii Buizinc oui Apito.

10 Verificr se possuii Coletes Sclvc-Vidacs ilcsse II – pcrc todaos.

11
Verificr se possuii Boics Sclvc-Vidacs -  Comprimento: menor quie 24 m:
2 uinidacdaes ilcsse III entre 24 m e 45 m: 3 uinidacdaes ilcsse III ciimc dae
45 m: 6 uinidacdaes ilcsse II .

12 Verificr se possuii Extntor dae iniêndaio.

13 Verificr se possuii Luizes dae Ncvegcção (BE/BB/Tope/Alicnçcdao).

14 Verificr se possuii Lcnternc Portátl iom pilhcs sobressclentes.
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15 Verificr se possuii Instruimento pcrc Fuindaeio (ferro oui âniorc).

16 Verificr se possuii Equiipcmento dae Rcdaioiomuiniicção (VHF).

17

Verificr  se  possuii  Mcricção  dao  nome  dac  embcricção  e  porto  dae
insirição.
1 - Nome dac embcricção - nc popc e nos daois bordaos dac proc (letrcs
iom cltuirc mínimc dae 10 im);
2 - Porto dae insirição - nc popc juinto co nome;
3 - Esiclc dae iclcdao - nos daois lcdaos dao icdacsted em medaidacs métriics; e
4 - Número dae Insirição e Peso Máximo dae Ccrgc - em luigcr 
ionveniente à ré.

18 Verificr se o número dae tripuilcntes está dae ciordao iom daesirito no
Títuilo dae Insirição dae Embcricção e CTS.

19

Pcrc cs embcricções iom mcis dae 20AB - Verificr se os botjões dae gás
estão posiiioncdaos em árecs externcsd em loicl seguiro e crejcdaod iom c
válvuilc protegidac dac cção dairetc daos rcios solcres e cfcstcdaos dae fontes
quie posscm icuiscr ignição.

20 Pcrc cs embcricções iom mcis dae 20AB – Verificr se cs icnclizcções
uitlizcdacs pcrc c daistribuiição dae gás estão protegidacs iontrc o iclor e se
forem dae mctericis plástios estão cprovcdaos pelc ABNT.

21

Pcrc  cs  embcricções  quie  não são  daotcdacs  dae  bclscs  sclvc-vidacs  oui
bcleeircs verificr se possuiem cs seguiintes daotcções:
c) Rcção Sólidac – 2 envelopes por tripuilcnte; e
b) Rcção Líquiidac – uim litro por tripuilcnte.

22 Pcrc cs embcricções iom mcis dae 20AB – Verificr se os sistemcs dae
iombuistvel  possuiem nc scídac  dae  icdac tcnquie  dae  iombuistvel  uimc
válvuilc dae feihcmento remoto icpcz dae interromper o fuixo dac redae.

Listc dae Verificção ionfeiiioncdac ionforme NORMAM-02/DPC.
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