APÊNDICE I
Modelo de Certificado de Segurança da Navegação para as Embarcações da Hidrovia
(atualizado)

CERTIFICADO DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO
PARA EMBARCAÇÕES DA HIDROVIA
(Sinete Oficial)

N° DE CERTIFICADO
Expedido em virtude das disposições do PROTOCOLO SOBRE
SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO AO ACORDO DE “SANTA CRUZ DE LA
SIERRA” E SEUS REGULAMENTOS.
Com a Autoridade conferida pelo Governo de
.......................................................................................................
(nome do Estado)

por ............................................................................................................................................
(Autoridade ou organização que expede o Certificado)

NOME DA EMBARCAÇÃO

MATRÍCULA

INDICATIVO DE CHAMADA

SERVIÇOS DA EMBARCAÇÃO

TIPO

BATIMENTO DA QUILHA
(DATA)

COMPRIMENTO DE
ARQUEAÇÃO

ARQUEAÇÃO
BRUTA

ARQUEAÇÃO
LÍQUIDA

BORDA LIVRE
(mm)

TIPO E MARCA DO
MOTOR

NÚMERO DO
MOTOR

POTÊNCIA
PROPULSORA

POTÊNCIA
ELÉTRICA
NOMINAL

MATERIAL DO
CASCO

CARGA DE
CONVÉS
SIM/NÃO

MERCADORIAS
PERIGOSAS
SIM/NÃO

NÚMERO MÁXIMO
DE PASSAGEIROS

CERTIFICA-SE:
Que a Embarcação foi objeto de inspeção de acordo com o prescrito no Regulamento de Vistorias,
Inspeções e Certificados para embarcações da Hidrovia, e que tal inspeção, expõe que o estado
da estrutura, as máquinas e o equipamento é satisfatório, e que a Embarcação, cumpre com as
prescrições pertinentes nas regulamentações vigentes.
O presente Certificado, de data base ........................., será válido até a data de vencimento
indicada, sujeito à realização das Vistorias Intermediárias ou Periódicas que se estabelecem no
dorso.

Expedido em
.....................................................................................................................................................
(Lugar e data de expedição do Certificado)
(Carimbo da Autoridade expedidora)
...........................................................................

.........
(Assinatura e nome claro do funcionário

autorizado)

Vencimento:

(Dorso do Certificado)

VISTORIAS INTERMEDIÁRIAS E PERIÓDICAS
CERTIFICA-SE que a Embarcação foi objeto de Vistoria de acordo com o prescrito no
Regulamento de Vistorias, Inspeções e Certificados para embarcações da Hidrovia e as
regulamentações pertinentes.
Primeira vistoria Intermediária entre o ............................ e o ............................(*) Assinado ................................
Lugar
................................
Data
...............................
(Carimbo da Autoridade)
(**) Primeira vistoria Periódica entre o .......................... e o ............................(*) Assinado ................................
Lugar
.................................
Data
................................
(Carimbo da Autoridade)
Segunda vistoria Intermediária entre o ............................ e o ............................(*) Assinado ...............................
Lugar
................................
Data
...............................
(Carimbo da Autoridade)
(**) Segunda vistoria Periódica entre o .......................... e o ............................(*) Assinado ...............................
Lugar
.................................
Data
................................
(Carimbo da Autoridade)

Observações:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(*) Indicar datas limites do período de revalidações.
(**) Somente aplicável a embarcações de passageiros.

APÊNDICE II
MODELO DE CERTIFICADO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA
--------------------------------------------------------------O presente documento é expedido em virtude do estabelecido no artigo 28
do Protocolo Adicional ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia ParaguaiParaná (Porto de Cáceres - Porto de Nova Palmira) sobre Navegação e
Segurança.
Nome da Embarcação
SERVIÇO

MATRÍCULA

BANDEIRA

A autoridade competente certifica que, de acordo com as normas vigentes,
que regulam as tripulações de segurança das embarcações de matrícula nacional,
empregadas em navegação na Hidrovia, a embarcação dispõe de pessoal
suficiente para garantir sua segurança, sempre que levar a tripulação em número
e funções não inferior ao que se estabelece abaixo:
FUNÇÕES

NÚMERO

