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1.0 – OBJETIVO 

 

Controlar, acompanhar, fiscalizar e estabelecer as diretrizes para os serviços de fornecimento e 

abastecimento de água potável nas embarcações atracadas nas áreas do Porto Organizado do 

Itaqui, tendo como base os documentos de referência abaixo citados. 

 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA              

2.1 -   Resolução da Diretoria Colegiada – RDC da ANVISA nº 72, de 29 de dezembro de 2009 

- Dispõe sobre o Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle 

sanitário instalados em território nacional, e embarcações que por eles transitem; 
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2.2 – Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 - Dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade; 

 

2.3 – Portaria EMAP nº 129/2014 – Determina a obrigatoriedade da exigência do uso de 

Equipamento de Proteção Individual – EPI; 

 

2.4  -  NORMAM 01 – DPC - Capitulo 3 , Seção -1 Generalidade; 

 

2.5. – Portaria da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão nº 348, de 21 de outubro de 

2014 – Regula transporte e a distribuição de água para consumo humano. 

 

2.6. – Dicionário Básico Portuário. 2º Edição. Porto de Paranaguá. 

 

2.7. – Procedimento EMAP PO-57 - credenciamento e cadastramento de empresas para 

prestação de serviços no Porto do Itaqui. 

 

2.8. - RESOLUÇÃO – RDC n° 91, de 30 de junho de 2016 – ANVISA: Dispõe sobre as Boas 

Práticas para o Sistema de Abastecimento de Água ou Solução Alternativa Coletiva de 

Abastecimento de Água em Portos, Aeroportos e Passagens de Fronteiras. 
 

3.0 – DEFINIÇÕES 

 

3.1 -  EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

Empresas que realizam trabalhos considerados essenciais para o bom andamento do Porto e 

da navegação. São serviços que podem ser prestados pela Administração do Porto através do 

seu pessoal ou seu equipamento e, no seu impedimento, o Porto autoriza a realização desses 

trabalhos por terceiros. 

 

3.2 – CREDENCIAMENTO:  

Procedimento administrativo pelo qual a empresa é qualificada pela autoridade 

Portuária para prestar serviços na área alfandegada. 

 

https://alimentusconsultoria.com.br/resolucao-rdc-n-91-de-30-de-junho-de-2016-anvisa/
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3.3 – ANVISA 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

3.4 – PAN 

Portaria de Acesso Norte/ EMAP. 

 

3.5 – COSET 

Coordenadoria de Segurança do Trabalho da EMAP. 

 

3.6 – COAMB 

Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP. 

 

3.7 – ANTAQ 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 

 

3.8 – SEMA 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

 

3.9 – CCO 

Centro de Controle de Operações da EMAP. 

 

3.10 – GEOPE 

Gerência de Operação da EMAP. 

 

3.11 – COOPE 

Coordenadoria Execução de Operacional da EMAP. 

 

3.12 - COPLA 

Coordenadoria de Planejamento da EMAP. 

 

3.13  – OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

Serão classificadas de acordo com o Plano de Emergência Individual (PEI) e procedimentos 

internos da EMAP.  
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3.14 -  AUTORIDADE  PORTUÁRIA 
 
É a responsável perante ANTAQ pelo controle e fiscalização da prestação do serviço de coleta 

de resíduos de embarcação, gestão das informações sobre esse serviço e aplicação da 

legislação pertinente, in casu, a Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP. 

 

3.15 – EMPRESAS REPRESENTANTES DAS EMBARCAÇÕES  

Empresas que representam os navios atracados e demais embarcações, mantendo relação 

direta com a EMAP, inclusive na solicitação de diversos serviços. No caso do abastecimento de 

embarcações e demais equipamentos e veículos na área primária, se entenderá tal empresa 

como sendo aquela solicitante do serviço de abastecimento. 

 

3.16. - CONTRABORDO 

Operação que consiste em embarcação atracar no costado de outra, estando ou não 

atracada no cais ou fundeada ao largo. 

 

4.0 – RESPONSABILIDADES 

 

4.1 – A competência para gerenciar esse procedimento será da COAMB e COOPE. 

 

4.2 – É de responsabilidade da empresa cumprir o disposto nesse procedimento, caso 

contrário, a empresa será cientificada via Notificação (Anexo I). Sendo reincidência, faz-se 

nova notificação, o não atendimento poderá implicar em fator para descredenciamento, 

conforme procedimento EMAP PC-57. 

 

4.3 – A responsabilidade pelo abastecimento de água potável nas embarcações será da 

empresa prestadora de serviço, solicitada pela empresa representante da embarcação para 

execução do serviço. 

 

4.4 – Cabe às Empresas Prestadoras de Serviços obedecer e fazer cumprir o procedimento 

para abastecimento de água nas embarcações e atender a todas as exigências presentes nos 

documentos de referência, além das Normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da EMAP; 
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4.5 – Compete à COSET e COAMB ministrar o PROAPI – Programa de Ambientação do Porto 

do Itaqui, como treinamento introdutório para que todas as empresas conheçam a forma correta 

para realizar as suas atividades dentro do Porto Organizado do Itaqui. Esse item é necessário 

no ato do credenciamento; 

 

4.6. – O treinamento de direção defensiva é de competência da COSET;  

 

4.7 – É de responsabilidade das Empresas Prestadoras de Serviços comunicarem a ocorrência 

de qualquer tipo de incidente ou acidente à EMAP, acionando o Centro de Controle de 

Comunicação (CCCOM), através dos telefones: (98) 3231-7444/98454-9662 . A ocorrência, 

pode ainda, ser informada por qualquer outro membro da comunidade portuária, em caso de 

omissão por parte dos responsáveis pela operação. 

 

5.0 – DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

5.1 - Sistemática de abastecimento de água potável nas embarcações   

 

5.1.1 – A sistemática de abastecimento de água potável para as embarcações ocorrerá de 

acordo com o Fluxograma de Abastecimento de Água (Anexo II). Desse modo, a empresa 

representante da embarcação deve: 

 

a) Efetuar o pedido para realizar a operação de abastecimento;  

 

b) Encaminhar o Pedido de Autorização para abastecimento de embarcação para os seguintes 

e-mails: abast.agua@emap.ma.gov.br, pp.itaqui.ma@anvisa.com.br; 

portoitaqui.srma@dpf.gov.br; 

 
5.1.2 – Consta no primeiro grupo os seguintes e-mails: 

 

 meioambiente@emap.ma.gov.br 

 cco@emap.ma.gov.br 

 inspetoria@emap.ma.gov.br 

 coset@emap.ma.gov.br 

 

mailto:pp.itaqui.ma@anvisa.com.br
mailto:portoitaqui.srma@dpf.gov.br
mailto:meioambiente@emap.ma.gov.br
mailto:cco@emap.ma.gov.br
mailto:inspetoria@emap.ma.gov.br
mailto:coset@emap.ma.gov.br
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5.1.3 – Após solicitação de abastecimento de água, a COAMB avaliará se a empresa 

prestadora de serviço encontra-se credenciada junto à EMAP para a execução da atividade e 

se todas as diretrizes exigidas por esse procedimento foram cumpridas, sinalizando ao CCO, 

via e-mail, a possibilidade de realização da atividade.  

 

5.1.3 – O CCO efetua a liberação da atividade. 

 

5.1.4 – O abastecimento de água potável poderá acontecer todos os dias, incluindo fins de 

semana e feriados, sem horários definidos. 

 

5.1.5 – Casos em que a atividade de abastecimento possa vir a ser limitada pelas operações do 

navio, as Empresas Prestadoras de Serviço deverão aguardar as instruções do CCO EMAP, 

que deverá repassar a melhor forma e horário para se proceder com a operação. 

 

5.2 – Operações de abastecimento de água potável das embarcações 

 

5.2.1 – Abastecimento via caminhão: 

 

5.2.1.1 – A atividade só poderá ser iniciada após liberação do CCO EMAP. 

 

5.2.1.2 – Após liberação da atividade, a empresa adentra na área primária com caminhão e o 

mesmo deverá ser colocado paralelo à  embarcação e estar sinalizado com cones e/ou fitas 

zebradas.  

NOTA: Com prévio alinhamento entre a prestadora de serviço e o CCO, a embarcação poderá 

ficar perpendicular a embarcação, desde que não prejudique o fluxo operacional. 

 

5.2.1.3 – As Empresas Prestadoras de Serviços  de abastecimento de água nas embarcações 

deverão apresentar uma Análise Preliminar de Risco – APR, ou um procedimento desta 

atividade à COSET, assinado pelo responsável técnico da empresa, para que possam realizar 

esta atividade no Porto do Itaqui; 

 

5.2.1.4 – Após o término da atividade a prestadora de serviço deverá organizar o espaço 

utilizado, coletando possíveis resíduos ou outros materiais, sendo ela responsável por qualquer 

dano, impacto ou avaria causada na área do abastecimento. 
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5.3  – Abastecimento a contrabordo: 

 

5.3.2.1 – É permitido abastecimento de água potável a contrabordo. 

 

5.3.2.2 – A atividade de abastecimento a contrabordo só poderá ser iniciada após liberação  

CCO EMAP; 

 

5.3.2.3 – As Empresas Prestadoras de Serviços deverão apresentar uma Análise Preliminar de 

Risco – APR à COSET, caso não tenham apresentado o procedimento, assinada pelo 

responsável técnico da empresa, para a operação de abastecimento de água nas embarcações 

atracadas no Porto do Itaqui; 

 

5.3.2.4 – A agência do navio deverá encaminhar o check list da embarcação, para os e-mails 

listados no item 5.1.1 b), a ser utilizado na referida atividade de acordo com o Anexo III desse 

procedimento. 

NOTA: Em caso de transferência a contrabordo, deverá estar anexado ao e-mail citado no item, 

o Check list (ANEXO III) devidamente prechido, com antecedência de pelo menos uma semana 

da atividade. 

 

5.3.1.5 – A prestadora de serviço é responsável por qualquer dano, impacto ou avaria causada 

decorrentes de sua atividade. 

  

5.4 –Obrigações das empresas prestadoras de serviço 

 

5.4.1 – As empresas que se interessarem em prestar serviços de abastecimento de água 

deverão estar credenciadas junto à EMAP, obedecendo os requisitos presentes no 

Procedimento EMAP, PC 57. 

 

5.4.2 – A empresa prestadora de serviço deve garantir que a água ofertada para o consumo 

humano esteja livre de substâncias químicas e biológicas nocivas à saúde humana, atendendo 

aos padrões de potabilidade, de acordo com a Legislação Sanitária pertinente; 

 

5.4.3 – Todos os empregados da Empresa prestadora de serviço que adentrarem a área 

primária deverão utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI’s (colete salva vidas, 
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óculos, bota, protetor auricular, máscara) por ela fornecidos, conforme as normas referentes à 

Segurança do Trabalho; 

 

5.4.4 – O motorista do veículo transportador deve circular com a cópia do Alvará Sanitário, 

expedido pela Vigilância Sanitária e a autorização de outorga do manancial, expedida pelo 

órgão ambiental competente; 

5.4.5 – As Empresas Prestadoras de Serviços deverão apresentar uma Análise Preliminar de 

Risco – APR à COSET, assinada pelo responsável técnico da empresa, para a operação de 

abastecimento de água nas embarcações atracadas no Porto do Itaqui; 

5.4.6 – As empresas prestadoras de serviço devem garantir as seguintes especificações do 

veículo transportador, conforme Portaria da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão nº 

348/2014: 

a) Tanque pintado na cor branca ou INOX com letreiro azul; 

b) Inscrição no tanque, de forma visível, da informação “Água Potável”, nome da firma, 

capacidade do tanque, endereço, INPM (Instituto de Pesos e Medidas), certificado de 

aferição, telefone e endereço para contato; 

c) Tanque estanque e livre de ferrugem, perfuração, vazamento e amasso; 

d) Presença de tampa para enchimento com borracha de vedação e presilha de 

fechamento;  

e) Torneira para saída de água com canopla de vedação para impedir a entrada de insetos 

e roedores; 

f) A superfície interna lisa e impermeável, com tratamento anticorrosivo, para evitar 

alteração da qualidade da água; 

g) Tanque limpo e desinfetado diariamente. 

 

5.4.7 – Caso não seja detectado as especificações citadas acima, a atividade poderá ser 

imediatamente paralisada. 

 

5.4.8 – A Empresa deve garantir que  o caminhão, utilizado no abastecimento, esteja paralelo a 

embarcação e devidamente sinalizado. 

 

5.4.9 – Considerando a Legislação Sanitária Federal RDC nº 72/2009 da ANVISA, bem como a 

Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde: 
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 As prestadoras de serviços de fornecimento de água potável às embarcações, tanto por 

mar como por terra, deverão providenciar cadastro junto à Superintendência de Saúde, 

ANVISA e outros órgãos competentes; 

5.4.10 – As prestadoras de serviço deverão entregar anualmente as seguintes informações à 

COAMB, a ausência dessas informações poderá acarretar em fator de suspensão ou 

descrenciamento da empresa: 

 Laudos de natureza microbiológica e laudos de natureza físico-química da água potável 

atualizados, conforme periodicidade estabelecida pela Autoridade Sanitária. 

 Cronograma e comprovação da limpeza e desinfecção dos caminhões. (Periodicidade 

mínima de 180 dias).  

 

5.5 – CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO 

 

5.5.1 – Todas as Empresas Prestadoras de Serviços de abastecimento de água nos navios 

devem seguir este procedimento; 

 

6.0 – ANEXOS 

 

6.1 – ANEXO I – EMAP-RSGI-28 - Termo de Notificação 

6.2 – ANEXO II – Fluxograma de abastecimento de água 

6.3 – ANEXO III – EMAP-RSGA-68- Check list de embarcação  
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7.0 – REGISTROS 

 

 

8.0 – QUADRO DE REVISÃO 

 

Versão Data Item Revisões 

03 18/06/2018 1.0 Exclusão: Este procedimento tem por objetivo (...) 

03 

18/06/2018 2.10 
Inclusão: Procedimento EMAP PO-57 – credenciamento e 
cadastramento de empresas para prestação de serviços 
no porto do Itaqui. 

03 18/06/2018 4.2 Inclusão: (...)conforme procedimento EMAP PO-57. 

03 

18/06/2018 5.1.3 

Exclusão: O caminhão deverá ser colocado paralelo a 
embarcação e deverá estar devidamente sinalizado. 
Alteração: O abastecimento de água potável poderá 
acontecer todos os dias, incluindo fins de semana e  
feriados, sem horários definidos. 

03 18/06/2018 5.22. Inclusão: (...)Para liberação na Portaria de acesso 

Identificação 
Local do 

Arquivo 
Armazenamento Proteção Recuperação 

Tempo de Retenção 

 

 

 

Descarte 

Tempo Base legal  

 

Termo de 

notificação 

 

Sala COAMB 

– Prédio DOP 

 

Armário 01 
Pasta A/Z 

Mensal 
ordem 

cronológica e 
decrescente 

 

 

 

02 anos 

Manual de 

fiscalizaçã

o conjunta 

EMAP-

ANTAQ 

 

Arquivo 
EMAP 

 

 

Check list 

da 

embarcaçã

o 

Servidor de 

arquivos 

\\srv-

arquivos\COAM

B\02. 

SGA\Pasta 

Diária\Documen

tos Área 

Operacional\Ch

ecklist de 

Embarcações - 

Abastecimento 

de água 

Protegido 

por login e 

senha 

Backup 02 anos 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

Deletar 
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03 

18/06/2018 5.3.11 
Inclusão: A Empresa deve garantir que  o caminhão, 
utilizado no abastecimento, esteja paralelo a embarcação 
e devidamente sinalizado. 

03 

18/06/2018 5.4.1.2 

Exclusão: A água ofertada para o consumo humano deve 
ser livre de substâncias químicas e biológicas nocivas à 
saúde humana, atendendo aos padrões de potabilidade, 
de acordo com a Legislação Sanitária pertinente; 

03 

18/06/2018 5.4.1.3 

Exclusão e alteração: Todos os empregados da Empresa 
executora do serviço que adentrarem a zona primária 
deverão utilizar os equipamentos de proteção individual – 
EPI’s (colete salva vida, óculos, bota, protetor auricular, 
máscara) por ela fornecidos, e todas as normas 
referentes à Segurança do Trabalho, conforme as normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

03 

18/06/2018 5.4.1.2 

Inclusão e alteração: Após liberação da atividade, a 
empresa adentra na área primária com caminhão e o 
mesmo deverá ser colocado paralelo e embarcação e 
está sinalizado com cones e/ou fitas zebradas. 

03 

18/06/2018 5.4.1.2 NOTA 

Inclusão: Somente em berços com restrições de espaço 
(por exemplo: berços 103 e 108) o veículo poderá ficar 
perpendicular a embarcação, desde que não atrapalhe o 
fluxo de pessoas e veículos e o desenvolvimento da 
operação do navio. 

03 

18/06/2018 5.4.1.5 

Inclusão: Após término da atividade a prestadora de 
serviço deverá organizar o berço, coletando possíveis 
resíduos ou otros materiais, sendo ela responsável por 
qualquer dano, impacto ou avaria causada no referido 
berço. 

03 

18/06/2018 5.4.2.3 

Exclusão e alteração: A água ofertada para o consumo 
humano deve ser livre de substâncias químicas e 
biológicas nocivas à saúde humana, atendendo aos 
padrões de potabilidade, de acordo com a Legislação 
Sanitária pertinente; 

03 

18/06/2018 5.4.2.4 

Exclusão e alteração: Todos os empregados da Empresa 

executora do serviço que adentrarem a zona primária 

deverão utilizar os equipamentos de proteção individual – 

EPI’s (colete salva vida, óculos, bota, protetor auricular, 

máscara) por ela fornecidos, e todas as normas 

referentes à Segurança do Trabalho, conforme as normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

03 

18/06/2018 5.4.1.6 

Inclusão: A prestadora de serviço é responsável por 

qualquer dano, impacto ou avaria causada decorrentes de 

sua atividade. 

03 

18/06/2018 5.5.3 

Exclusão e alteração: Somente mediante autorização do 

Setor de Operação será autorizado que o veículo e 

equipamento tenham acesso à área em que o navio se 

encontra atracado; 

03 18/06/2018 7.0 Alteração da planilha de registros, acréscimo da coluna 
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base legal 

04 

19/08/2018 2.1 

Exclusão e alteração: Política Nacional de Recursos 

Hídricos nº 9433 de 08 de janeiro de 1997 - Institui a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição 

Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março 

de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 

dezembro de 1989; 

04 

19/08/2018 2.2 

Exclusão e alteração: Resolução da Diretoria Colegiada - 

RDC da  ANVISA Nº 345, de 16 de Dezembro de 2002 - 

Dispõe sobre a aprovação do Regulamento Técnico para 

a Autorização de Funcionamento de empresas 

interessadas em prestar serviços de interesse da saúde 

pública em veículos terrestres que operem transportes 

coletivos internacional de passageiros, embarcações, 

aeronaves, terminais aquaviários, portos organizados, 

aeroportos, postos de fronteira e recintos alfandegados; 

04 

19/08/2018 2.5 

Exclusão e alteração: CONAMA Nº 430/2011 – Dispõe 

sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 

17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente-CONAMA; 

04 

19/08/2018 2.9 

Exclusão e alteração: Lei Nº 12.815, de 5 de junho de 

2013. - Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela 

União de portos e instalações portuárias e sobre as 

atividades desempenhadas pelos operadores portuários 

04 

19/08/2018 2.8 

Inlcusão e alteração: RESOLUÇÃO – RDC N° 91, DE 30 

DE JUNHO DE 2016 – ANVISA Dispõe sobre as Boas 

Práticas para o Sistema de Abastecimento de Água ou 

Solução Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água 

em Portos, Aeroportos e Passagens de Fronteiras. 

04 19/08/2018 3.9 Exclusão e alteração: ANA Agência Nacional de Águas. 

04 

19/08/2018 3.12 
Exclusão e alteração: RIA: Relatório de Inspeção 

Ambiental. 

04 

19/08/2018 3.16 
Exclusão e alteração: CATEGORIAS DE SEVERIDADES 

(...) 
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04 

19/08/2018 4.7 

Exclusão e alteração: O acesso às instalações do Porto 

do Itaqui serão autorizados pela Autoridade Portuária 

apenas aos colaboradores que comprovarem a 

participação no treinamento do PROAPI e direção 

defensiva; 

04 

19/08/2018 5.1.1 b 

Alteração: b) Encaminhar o Pedido de Autorização para 

abastecimento de embarcação para os seguintes e-mails: 

abast.agua@emap.ma.gov.br, 

(pp.itaqui.ma@anvisa.com.br); 

(portoitaqui.srma@dpf.gov.br); 

04 

19/08/2018 5.1.2  
Acréscimo e alteração: Consta no primeiro grupo os 

seguintes e-mails( ...) 

04 

19/08/2018 5.1.3 

Exclusão: (...)devendo ser por empresa credenciada, a 
COAMB e CCO EMAP efetuará  a liberação da atividade.  

Acréscimo: (...)Após solicitação de abastecimento de 

água a COAMB avaliará se a empresa prestadora 

de serviço encontra-se credenciada junto à EMAP 

para a execução da atividade e se todas as 

diretrizes exigidas por esse procedimentos foram 

cumpridas, sinalizando ao CCO, via e-mail, a 

possibilidade de realização da atividade. 

04 19/08/2018 5.1.3 Alteração: O CCO efetua a liberação da atividade. 

04 19/08/2018  Alteração do item 5.4 para o item 5.2 

04 

19/08/2018 5.2.1 NOTA 

Exclusão: : Somente em berços com restrições de espaço 
(por exemplo: berços 103 e 108) o veículo poderá ficar 
perpendicular a embarcação, desde que não atrapalhe o 
fluxo de pessoas e veículos e o desenvolvimento da 
operação do navio 
Inclusão: Com prévio alinhamento entre a prestadora de 
serviço e o CCO, a embarcação poderá ficar 
perpendicular a embarcação, desde que não prejudique o 
fluxo operacional. 

04 

19/08/2018 5.4.1.4 

Exclusão e alteração: A COAMB, a qualquer momento, 

poderá efetuar fiscalizações para garantir o cumprimento 

das normas estabelecidas nesse procedimento 

04 

19/08/2018 5.4.2.4 

Exclusão e alteração: A prestadora de serviço deverá 

entregar toda documentação necessária referente a 

embarcação no ato do  taqui iamento. Isso inclui o 

inventários de todas as máquinas, maquinários dentre 

outros, de acordo com procedimento de credecniemtno e 
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cadastro da EMAP. 

04 

19/08/2018 5.3.2.4 NOTA 

Exclusão: Em caso de transferência a contrabordo, 
deverá estar anexado ao e-mail citado no item o Check 
list (ANEXO III) devidamente prechido a pelo menos uma 
semana antes da atividade. 

04 

19/08/2018 5.2 
Exclusão: Obrigações das representantes das 

embarcações (Agência Maritimas): (...) 

04 

19/08/2018 5.3.2 

Exclusão e alteração: No ato do credenciamento a 
empresa deverá apresentar à COAMB o laudo de análise 
microbiológica da água utilizada para abastecimento 
humano 

04 
19/08/2018 5.3.2 NOTA 

Exclusão: A COAMB solicitará anualmente os laudos de 
potabilidades da água utilizada para abastecimento. A 
referida análise deverá ser realizada de 04 em 04 meses. 

04 

19/08/2018 5.3.5 

Exclusão e alteração: As empresas habilitadas deverão 
informar à COAMB quando houver a troca de fonte de 
abastecimento de água, além de apresentar novos laudos 
analíticos que atestem a potabilidade, contemplando os 
parâmetros da legislação vigente. Essas informações 
devem ser protocolados na EMAP 

04 

19/08/2018 5.3.7 

Exclusão e alteração: Realizar a limpeza e a desinfecção 
dos reservatórios e dutos do sistema instalado no veículo 
abastecedor, a cada intervalo de tempo de 180 (cento e 
oitenta) dias ou após a realização de obras de reparo ou 
sempre que houver suspeita de contaminação. 

04 

19/08/2018 5.3.7 NOTA 

Exclusão:A COAMB poderá solicitar, via e-mail e a 
qualquer tempo, comprovações de limpeza de que se 
trata o item anterior. Tais documentações deverão ser 
protocolados na sede da EMAP e a não apresentação 
poderá implicar na suspensão ou cancelamento do 
credenciamento 

04 

19/08/2018 5.3.10 

Exclusão: Nos navios com operações de granéis líquidos, 
a empresa preencherá o Termo de Liberação de 
Atividades (ANEXO IV), buscando informações no 
Inspetor náutico da empresa responsável pela atividade e 
encaminhar para os e-mails listados no item 5.1.1 b, para 
que a atividade ocorra sem riscos. 

04 
19/08/2018 5.3.10 NOTA 

Exclusão: Essas informações poderão ser feitas via e-
mail, desde que Operador Portuário, responsável pela 
atividade informe e libere a referida faina. 

04 

19/08/2018 5.4.10 

Inclusão: As prestadoras de serviço deverão entregar 
anualmente as seguintes informações à COAMB, a 
ausência dessas informações poderá acarretar em fator 
de suspensão ou descrenciamento da empresa (...) 

04 

19/08/2018 5.5.2 

Exclusão: O cumprimento desse procedimento se faz 
obrigatório, para que seja realizada a avaliação e o 
tratamento da não conformidade, caso não, a empresa 
estará sujeita a notificação e interdição da atividade; 

04 
19/08/2018 5.6 

Exclusão: Monitoramento 
 

04 
19/08/2018 Anexo IV 

Exclusão do anexo 
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ANEXO I – TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1 /

Base Legal:

1.ÓRGÃO FISCALIZADOR 2

NOME EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA

ENDEREÇO AVENIDA DOS PORTUGUESES S/N

TELEFONE (98) 3216 - 6000

SITE www.emap.gov.br

2.EMPRESA FISCALIZADA

NOME

ENDEREÇO

TELEFONE

E-MAIL

NOME

CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA:

ASSINATURA/CARIMBO

/ /

NOME

CARGO/FUNÇÃO MATRÍCULA:

ASSINATURA/CARIMBO

/ /

RG: RG:

CPF: CPF:

8.REPRESENTANTE DA EMPRESA FISCALIZADA (12)

TESTEMUNHAS: (13)

RECEBIDO EM

7.REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR EMAP (11)

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP

T í t ulo

A pro vado  po r

Gabriela Heckler

Elabo rado  P o r

Brenna Caroliny de Sousa Cunha 

C ó digo

EMAP-RSGI-28

0

Versão

D ata

28/09/2017

a) Lei Federal nº 12.815 de 05/06/2013

b) Regulamento de Exploração do Porto Organizado do Itaqui-REPOITD

c) Resolução ANTAQ nº 3.274 de 06/02/2014

São Luís - MA

4.É REINCIDENTE? (8)

3

4

5

6

3.DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES LEVANTADOS (7)

5.INFRAÇÃO/BASE LEGAL (9)

6.PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO/ADEQUAÇÃO/CUMPRIMENTO (10)

SIM NÃO
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Anexo I - Instrução de preenchimento 

Campo 01 

 

Número e ano da Notificação, que deverá ser fornecido pela 

Gerência/Coordenação que realiza a fiscalização. 

Campo 02 Dados do órgão fiscalizador, no caso EMAP 

Campo 03 Nome da empresa notificada. 

Campo 04 Endereço da empresa notificada 

Campo 05 Telefone da empresa notificada 

Campo 06 E-mail da empresa notificada 

Campo 07 
Descrever detalhadamente os fatos diagnosticados ou resumidamente, 

anexando o Relatório da fiscalização 

Campo 08 Marcar se o fato é reincidente. 

Campo 09 Colocar qual a base legal, especificando a Norma e o artigo que foi violado. 

Campo 10 Preencher com o prazo especifico de acordo com cada caso. 

Campo 11 Dados completos do representante do órgão fiscalizador. 

Campo 12 

Dados completos do representante da empresa fiscalizadora. Em caso de 

negativo de assinatura da notificação pela empresa fiscalizadora, escrever: O 

representante da empresa, Sr. xxxxxx (demais dados se tiver), 

encarregado/supervisor da operação ora notificada, negou recebimento 

à presente notificação alegando que xxxxxxx, razão pelo qual foi colhida 

a assinatura de 2 testemunhas que acompanham o fato/operação. 

Campo 13 

Dados das testemunhas, utilizar esse campo apenas em negativa de 

recebimento da notificação pela empresa fiscalizada. As assinaturas poderão 

ser de qualquer pessoa envolvida no processo. Enviar por e-mail, para 

conhecimento a notificação informando no corpo o nome do funcionário que 

se negou a receber a notificação. 
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ANEXO II – FLUXOGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS NAVIOS 

 

INÍCIO

A agência marítima solicita via 

e-mail à autoridade portuária a 

anuência para realizar a 

operação de abastecimento 

FIM

ABASTECIMENTO

 VIA CAMINHÃO

Aguardar anuência da 

COAMB e CCO.

A prestadora de serviço 

encaminha para a COAMB e 

agencia o check-list da 

embarcação 

ABASTECIMENTO 

A CONTRABORDO

OK?

Sim

Não

Atividade será 

liberada

A atividade não 

ocorrera 
OK?

Sim

Não
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ANEXO III – CHECK LIST DE EMBARCAÇÃO 

C ó digo

EMAP-RSGA-68

Versão

1

D ata

27/08/2018

Jéssica Galvão Hélio Dantas

DATA DO 

PREENCHIMENTO

HORÁRIO DO 

PREENCHIMENTO

ITEM SIM NÃO OBSERVAÇÕES

1 4 5 6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

___________________________7_____________________

Assinatura do inspetor da barcaça

O certificado de borda livre foi emitid pela Diretoria de Portos e 

Costas ou órgão competente e encontra-se na validade?

O certificado de Arqueação foi emitido pela Diretoria de Portos e 

Costas ou órgão competente e encontra-se dentro da validade?

A barcaça possui escada ou prancha móvel que permita o 

acesso seguro durante a operação?

A tripulação dispoõe e faz uso dos EPIs minimos necessários?

A tripulação dispoõe e faz uso dos EPCs minimos necessários?

Existe equipamentos de combate a incêncio disponível?

A barcaça possui chapa soldada na estrutura do convés para 

fixação dde cabo terra?

O certificado de segurançade navegação emitido pela Autoridade 

competente, encontra-se dentro da validade?

O certificado de casco e estrutura, emitido pela autoridade 

competente encontra-se dentro da validade?

O certificado de máquinas e equipamentos, emitido pela 

Autoridade competente, encontra-se dentro da validade?

GERAL

A barcaça possui ventilação forçada para praça de máquinas e 

casa de bombas? (aplicável se abaixo do convés).

Os cabos de amarração são de nylon ou polipropileno e estão em 

bias condições? Está amarrada com segurança?

A barcaça possui alarme de níel alto nos tanques a 96% de sua 

capacidade?

A barcarça possui disco de pimsoll em ambos os bordos e 

marcas de calado na proa e na popa?

2

3

EMBARCAÇÃO 1

T í t ulo

CHECK LIST DE EMBARCAÇÃO

Elabo rado  P o r A pro vado  po r
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Anexo III – Instrução de preenchimento 

Campo 01 Nome ou qualquer outro dado que descreva a embarcação ou barcaça 

Campo 02 Data do preenchimento so check list. 

Campo 03 Horário da realização do check list 

Campo 04 Assinalar caso a pergunta dos itens seja positivo 

Campo 05 Assinalar caso a pergunta dos itens seja negativo 

Campo 06 Informar observações pertinentes 

Campo 07 
Assinatura com carimbo do resposável pela embarcação, caso não haja assinar nome 

completo e legível 

 


