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MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ

ATIVIDADE COMERCIAL

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ESCUNAS QUE REALIZAM PASSEIOS TURÍSTICOS NA ORLA DE FORTALEZA - NAVEGAÇÃO
INTERIOR 

 
ITEM EXIGÊNCIA NA ABORDAGEM DE INSPEÇÃO NAVAL SITUAÇÃO

01 Verificr se possuii⑤ portc e se está nc vclidcde o Títuilo de Insirição
de Embcricção (TIE).

02
Verificr  se  possuii⑤  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 de uim cno.

03 Verificr se possuii⑤  portc e se está nc vclidcde c  Hcbilitcção dc
tripuilcção.

04 Verificr  se  possuii⑤  portc  e  se  está  nc  vclidcde  o Termo  de
Responscbilidcde de Seguircnçc dc Ncvegcção.

05
Verificr se possuii⑤  portc e se está nc vclidcde o  Certificdo de
Compenscção  dc  Aguilhc  Mcgnétiic  oui  iuirvc  de  desvio⑤
ctuiclizcdos c icdc 2 cnos.

06 Verificr se possuii e portc o CTS.

07 Verificr  se  possuii  e  portc  o  Certificdo  Internciioncl  de
Arquiecção.

08 Verificr se possuii  e portc o  Certificdo Internciioncl  de Bordca
Livre. 

09 Verificr  se  possuii  Âniorc  (iom  no  mínimo  20m  de  icbo  oui
cmcrrc).

10 Verificr se possuii Apito.

11 Verificr se possuii Bcndeirc Nciioncl.

12
Verificr se possuii⑤ portc e o estcdo de ionservcção dc Boic Sclvca
Vidcs  a  Ciriuilcr  oui Ferrcduirc:  embcricção >  12m: 02 uinidcdes.
(Pelo menos uimc iom retinidc fuituicnte).

13 Verificr  se  possuii  Mcricções  no  Ccsio  iom  o  nome  dc
embcricção e porto de insirição. As letrcs dos nomes terão⑤ no
mínimo⑤ 10 im de cltuirc⑤ cssim distribuiídos:
I) Nc popc a nome dc embcricção juintcm ente iom o porto de 
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insirição; e
II) Nc proc a nome dc embcricção nos dois bordos.

14 Verificr se possuii Rádio VHF (fio oui portátil).

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

16 Verificr se possuii⑤ portc e o estcdo de ionservcção dos Coletes
SclvcaVidcs (ilcsse V)⑤ pcrc todo pessocl embcricdo.

17

Verificr se possuii cficdc⑤ em loicl visível cos pcsscgeiros⑤ uimc
plcic  iontendo  o  número  de  insirição  dc  embcricção⑤  peso
máiimo de icrgc⑤ número máiimo de pcsscgeiros por ionvés
quie c embcricção está cuitorizcdc c trcnsportcr e número do
telefone dc CPCE.

18 Verificr se possuii Eitintor de Iniêndio.

19 Verificr se possuii Lcnternc Elétriic – 01 (uimc) uinidcde.

20 Verificr se possuii Luizes de Ncvegcção.

21

Verificr se possuii os QUADROS:
1 aRegrcs de Governo e Ncvegcção;
2 aTcbelc de Sincis de Sclvcmento;
3 aBclizcmento;
4 aPrimeiros Soiorros.

22 Verificr  se  possuii  Mctericis  e  Mediicmentos  de  Primeiros
Soiorros (c pcrtir de 15 pessocs c bordo).

23 Verificr  se  possuii  Bombc de  Esgoto  (embcricção  menor  de
12m:  01  uinidcde;  emb.  >12m:  01  mcnuicl  e  02  elétriics  oui
cioplcdc co motor).

Listc de Verificção ionfeiiioncdc ionforme NORMAMa03/DPC. 
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