Anexo 03-C
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, ..............................................................................................................................,
(nome completo)

........................................... ..................., nascido em ....../....../......, portador da Carteira de
(nacionalidade)

Identidade .............

................

............, ..... ............................................ ....., expedida em ....../....../......,

(número)

(órgão expedidor)

(CPF/CNPJ) ........................................., residente à ..........................

....................................................
(rua, Av.)

......................................., ...........................,..................................., ........................ ............ ,
(bairro)

(CEP)

(Cidade)

...............................................................................,......................................................,
(UF)

telefone

proprietário (a) da embarcação............................ ........ ........................., classificada como .
(nome da embarcação)

..................................................................., inscrita na ........................ ...............................
(esporte e recreio)

(CP/ DL/AG)

......................., sob o nº .................................. , declaro sob as penas da Lei que:
1 - A citada embarcação apresenta casco, propulsão, equipamentos e acessórios de bordo em perfeito estado de
manutenção e segurança, atendendo a todos os requisitos exigidos pelas Normas em vigor, bem como a dotação de
material exigido para a classe de navegação a que pertence, constante neste Termo;
2 - Estou ciente de que caso venha a delegar atribuições de zelar pela manutenção do bom estado da embarcação e de
seu material de segurança a prepostos ou a terceiros, profissionais ou não, não me exonera a responsabilidade pessoal
que estou assumindo por este Termo de Responsabilidade, sem prejuízo da responsabilidade que couber a tais
prepostos ou terceiros, em caso da utilização da embarcação em condições impróprias de manutenção e ou oferecendo
risco à segurança da embarcação e ou de seus passageiros e ou carga e ou a terceiros;
3 - estou ciente de que responderei administrativa, civil ou penalmente nos termos dalegislação vigente,
pelas conseqüências do uso da embarcação, em violação ou desacordo às leis e normas em vigor, referentes à
segurança da navegação, salvaguarda da vida humana nas águas e à prevenção da poluição
hídrica, em particular, das Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e
para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas -NORMAM-03/DPC, e às
declarações constantes do presente Termo de Responsabilidade, que afirmo conhecer e comprometo-me a cumprir.

Assino

este

(CP/DL/AG)

Termo

............................,

de

Responsabilidade,

...................

(cidade,

UF)

perante

essa

..................................,

................
em

................

de .............................................de ..............

_______________________________

_________________________________

1a Testemunha

(Assinatura)

Nome:__________________________________________

(Firmas Reconhecidas por semelhança)

CPF: __________________________________________
______________________________________

__________________________________________________

2ª testemunha

(Assinatura do representante da cpsc)

Nome:______________________________________
CPF: ______________________________________

OBS.: 1) Dispensados os reconhecimentos de firmas em cartório, se as assinaturas forem apostas na presença do representante da
CP, DL ou AG, que atestar esse fato;
2) Se as firmas forem reconhecidas em cartório, o representante da CP, DL ou AG não assina o presente Termo; e
3) Só é válido com o carimbo da CP, DL ou AG na qual a embarcação foi inscrita, reclassificada ou teve alteração de
proprietário.
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Anexo 03-C
EMBARCAÇÕES QUANDO EM NAVEGAÇÃO INTERIOR
ITEM

01

02
03
04

DISCRIMINAÇÃO

AGULHA MAGNÉTICA
ÂNCORA (com no mínimo
20m de cabo ou amarra)
APITO
BANDEIRA NACIONAL

REFERÊNCIA NORMAM EMBARCAÇÕES
CAPÍTULO 4 ITEM
MIÚDAS
0419

DISPENSADO

OBRIGATÓRIO

0418

DISPENSADO

OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO

0418
0402

DISPENSADO
DISPENSADO
OBRIGATÓRIO
(dispensado para
emb. Isentas de
inscrição)

OBRIGATÓRIO
OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO
OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO

BILHETE DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DPEM

06

BÓIA SALVA-VIDAS
(circular ou ferradura)

0415

07

BOMBA DE ESGOTO (ver
detalhes inclusive vazão
mínima no item 0429)

0429

08

CERTIFICADO OU NOTAS
DE ARQUEAÇÃO

0329

09

COLETES SALVA-VIDAS

0414

10

EXTINTOR DE INCÊNDIO

0427

11

HABILITAÇÃO (mínima

0503

12

LANTERNA ELÉTRICA

0418

13

LICENÇA DE
CONSTRUÇÃO

0303

15
16

LUZES DE NAVEGAÇÃO
MARCAÇÕES NO CASCO
(nome nos dois bordos,
porto e no de inscrição)
MATERIAIS E
MEDICAMENTOS DE
PRIMEIROS SOCORROS

IATES
OBRIGATÓRIO
(compensada ou
curva de desvio
atualizada, válido por
2anos)

05

14

EMBARCAÇÕES DE
MÉDIO PORTE

0206

OBRIGATÓRIO (emb.
OBRIGATÓRIO (02
<12m: 01 und; emb. > 12m: unidades. Pelo menos
DISPENSADO
02 und. Pelo menos uma
01 com retinida
com retinida flutuante. )
flutuante.)
OBRIGATÓRIO (emb. <
OBRIGATÓRIO (03
12m: 01 und.; emb. > 12m: und., uma delas com
DISPENSADO
01 manual e 02 elétricas ou acionamento não
acoplada ao motor)
manual)
DISPENSADO

DISPENSADO

18

RÁDIO VHF

0423

19

TERMO DE
RESPONSABILIDADE

0340

20

TÍTULO DE INSCRIÇÃO

0202

21

VISTORIA INICIAL

0333

22

ARTEFATOS
PIROTÉCNICOS

0417

OBRIGATÓRIO
OBRIGATÓRIO
RIPEAM–Parte C
OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO (a
OBRIGATÓRIO (a partir de
partir de 15 pessoas a
15 pessoas a bordo)
bordo)
OBRIGATÓRIO (ver
OBRIGATÓRIO (ver
DISPENSADO
referência)
referência)
DISPENSADO
RECOMENDADO
OBRIGATÓRIO
OBRIGATÓRIO
(dispensado para
OBRIGATÓRIO
OBRIGATÓRIO
as emb. Isentas
de inscrição)
OBRIGATÓRIO
OBRIGATÓRIO (emb.
(dispensado para
OBRIGATÓRIO
AB > 100 deverão
as emb. Isentas
possuir PRPM)
de inscrição)
OBRIGATÓRIO (isenta
OBRIGATÓRIO
DISPENSADO caso cumpra disposto item (isenta caso cumpra
0333)
disposto item 0333)

0422
0421

DISPENSADO

OBRIGATÓRIO
(em navegação OBRIGATÓRIO RIPEAM–
noturna)
Parte C
RIPEAM–Parte C
OBRIGATÓRIO
(somente o no de
OBRIGATÓRIO
inscrição)

0216

QUADROS

OBRIGATÓRIO

OBRIGATÓRIO
OBRIGATÓRIO
OBRIGATÓRIO (classe V)
(classe V)
(classe III)
OBRIGATÓRIO (ver ref. e OBRIGATÓRIO (ver
DISPENSADO
item 0438)
ref. e item 0438)
Veleiro, Arrais ou
Motonauta
ARRAIS AMADOR
ARRAIS AMADOR
(conforme o tipo
de embarcação)
OBRIGATÓRIO (01
OBRIGATÓRIO (01
DISPENSADO
unidade)
unidade)

0418

17

DISPENSADO

DISPENSADO

DISPENSADO
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