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1.0 – OBJETIVO 

 

Este procedimento tem por 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 - 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 
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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; 

 2.1 – 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; 

 

2.2 -  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; 

 

2.3 – PORTARIA 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; 

 

2.4 – 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; 

 

2.5 - Portaria EMAP Nº 129/2014 – Determina a obrigatoriedade da exigência do uso de 

Equipamento de Proteção Individual – EPI; 

 

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

 

2.7. – 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. 

 
 

3.0 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

 

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 
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através do seu pessoal ou seu equipamento e, no seu impedimento, o Porto autoriza a 

realização desses trabalhos por terceiros. 

 

3.2 – CADASTRO 

 

Procedimento administrativo pelo qual a empresa é cadastrada para prestar serviços de 

abastecimento de água potável para as embarcações atracadas no Porto do Itaqui. 

 

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  - ANA 

Agência Nacional de Águas. 

 

3.10 – CCO 
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Centro de Controle de Operações da EMAP. 

 

3.11 – GEOPE 

 

Gerência de Operação. 

 

3.12 – RIA 

 

Relatório de Inspeção Ambiental. 

 

3.13 – COOPE 

 

Coordenadoria Execução de Operacional da EMAP. 

 

3.14 - COPLA 

 

Coordenadoria de Planejamento da EMAP. 

 

3.15  – OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

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

internos da EMAP. 

 

3.16 – CATEGORIAS DE SEVERIDADES 

 

3.16.1 - Desprezível: Sem danos ou com danos insignificativos ao meio ambiente; 

 

3.16.2 - Marginal: Danos leves ao meio ambiente, ou seja, danos remediáveis sem grandes 

impactos); 

 

3.16.3 - Crítica: Danos severos ao meio ambiente, que exigem ações corretivas imediatas 

para evitar o seu desdobramento em catástrofe; 

 

3.16.4 - Catastrófica: Danos irreparáveis ao meio ambiente, ou seja, com reparação lenta 

ou impossível. 
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3.17 -  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. 

 

4.0 – RESPONSABILIDADES 

 

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

 

4.2 - Caso a empresa não cumpra o procedimento, esta será cientificada da Notificação 

(Anexo I), e em caso de reincidência será gerado um Relatório de Ocorrência Ambiental – 

ROP (Anexo II); 

 

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

empresa prestadora de serviço, solicitada pela Agência Marítima 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; 

 

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; 

 

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

 

4.7- 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;  

 

4.8 – A Prestadora de Serviço, ao adentrar a área primária do Porto, deve informar e 

mostrar  
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À Segurança Portuária que tipo de material está dentro do veículo;  

 

4.9 – A Empresa Prestadora de Serviço deverá pesar o caminhão tanque ao entrar e ao sair 

da área primária, pagando, inclusive, as tarifas de pesagem, conforme consta no site: 

http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/porto-do-itaqui/tarifas-portuarias; 

 

4.10 – 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) 3231-7444/3216-6551. 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 III). Desse modo, a Agência 

Marítima 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 no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência: 

Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP (meioambiente@emap.ma.gov.br); 

Coordenadoria de Segurança Portuária – COSEP (inspetoria@emap.ma.gov.br); Centro de 

Controle Operacional – CCO (ccoemap@emap.ma.gov.br); Coordenadoria de Operações – 

COOPE (ccoemap@emap.ma.gov.br); Coordenadoria de Segurança do Trabalho – COSET 

(coset@emap.ma.gov.br); Agência Nacional de Vigilância Sanitaria – ANVISA 

(pp.itaqui.ma@anvisa.com.br); Policia Federal (portoitaqui.srma@dpf.gov.br); 

 

c) A Agência deve comunicar à Autoridade Sanitária (ANVISA) e a COAMB, com 

antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, a data e hora da coleta de amostra de água 

mailto:meioambiente@emap.ma.gov.br
mailto:inspetoria@emap.ma.gov.br
mailto:ccoemap@emap.ma.gov.br
mailto:ccoemap@emap.ma.gov.br
mailto:coset@emap.ma.gov.br
mailto:pp.itaqui.ma@anvisa.com.br
mailto:portoitaqui.srma@dpf.gov.br
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potável para análise laboratorial, via e-mail: pp.itaqui.ma@anvisa.com.br e 

meioambiente@emap.ma.gov.br; Após autorização da ANVISA e da Autoridade Portuária, a 

atividade de abastecimento de água na embarcação atracada ao berço poderá ter início. 

 
5.1.2 - O veículos devem ser estacionados paralelamente à embarcação atracada; 

 

5.1.3 - É obrigatória a sinalização e isolamento da área. 

  

5.2 – OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS EMBARCAÇÕES NO PORTO DO ITAQUI E 

AS AGÊNCIAS MARITIMAS 

 

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

deverão estar cadastradas junto à EMAP, obedecendo os requisitos presentes no Manual de 

Credenciamento de Empresas para Abastecimento de Combustíveis e Água Potável no 

Porto do Itaqui; 

 

5.2.2 – Antes de cada serviço prestado, a Empresa fornecedora de água deverá apresentar 

à COAMB, via protocolo ou e-mail, o laudo da análise microbiológica da água a ser entregue 

na embarcação, assinado pelo responsável técnico especializado; 

 

5.2.3 - As empresas deverão procurar a COOPE (supervisores de operações) previamente 

para que seja elaborado um Termo de Execução (Anexo IV), em que será definido o local 

que será realizada a atividade de abastecimento de água, bem como o cronograma de 

execução das atividades, de modo que não prejudique a operação; 

 

5.2.4 – 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; 

 

5.2.5 – Todos os empregados da Empresa executora do serviço que adentrarem a área 

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; 

 

5.2.6 – 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 

mailto:pp.itaqui.ma@anvisa.com.br
mailto:meioambiente@emap.ma.gov.br
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potabilidade, contemplando os parâmetros da legislação vigente. Essas informações devem 

ser protocolados na EMAP ou enviadas por e-mail para COAMB; 

 

5.2.7 – 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; 

 

5.2.8 – 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. Enviar a 

COAMB um relatório da limpeza, devendo ser protocolado na EMAP ou via e-mail;  

5.2.9 – 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; 

5.2.10 - A Empresa fornecedora de água, deverá apresentar para a COAMB, devendo ser 

protocolados na EMAP ou via -email: 

      a) Laudos analíticos mensais e trimestrais protocolizados na ANVISA, atestando a 

potabilidade da água; 

      b) Certificado de limpeza e desinfecção do sistema de oferta de água potável dos 

reservatórios, atestando a realização da mesma em prazo periódico de 180 (cento e oitenta) 

dias, ou quando houver a  realização de obras de reparo ou suspeita de contaminação, 

assinados pelo responsável técnico devidamente registrado em conselho profissional; 

      c) Os certificados de qualidade da água fornecida, emitido pela empresa à embarcação 

abastecida. Ressalta-se que esse certificado deve conter as análises realizadas in loco, 

devendo esse documento estar assinado pelo profissional habilitado como responsável 

técnico da empresa; 

 

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

veículo transportador: 

 

a) Tanque pintado na cor branca com letreira 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; 
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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. 

  

5.3 – OPERAÇÕES DE ABASTECIMENTO A CONTRABORDO DAS 

EMBARCAÇÕES 

 

5.3.1 – O Armador ou seu preposto (Agente Marítimo), responsável pela embarcação, 

deverá encaminhar em 48 (quarenta e oito) horas para os e-mails descritos no item 5.1.1, b; 

 

5.3.2 – A empresa deve encaminhar para a COAMB e para Agência de Vigilância Sanitária 

um laudo de monitoramento da qualidade da água potável a ser entregue para a 

embarcação; 

 

5.3.3 – Antes de cada serviço prestado, a Empresa fornecedora de água deverá apresentar 

à COAMB, o laudo da análise microbiológica da água a ser entregue na embarcação, 

assinado pelo responsável técnico especializado; 

 

5.3.4 - As empresas deverão procurar a COOPE previamente para que seja elaborado um 

Termo de Execução (Anexo V), em que será definido o local que será realizada a atividade 

de abastecimento de água, bem como o cronograma de execução das atividades, de modo 

que não prejudique a operação; 

 

5.3.5 - 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; 

 

5.3.6 – 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; 

 

5.3.7 – As empresas habilitadas deverão informar à COAMB quando houver a troca de fonte 
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de abastecimento de água, além de apresentar novos laudos analíticos que atestem a 

potabilidade, contemplando os parâmetros da legislação vigente. Devendo ser protocolados 

na EMAP ou enviado via e-mail para COAMB. 

5.3.8 – 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; 

5.3.9 - Antes de cada serviço prestado, a empresa fornecedora de água, deverá apresentar 

à COAMB da EMAP um laudo de analise microbiológica, protocolizado na ANVISA, que 

ateste a potabilidade da água a ser fornecida na embarcação. Devendo ser protocolados na 

EMAP ou enviado via e-mail para COAMB; 

 

5.4 – CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO 

 

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

devem seguir este procedimento; 

 

5.4.2 - 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; 

 

5.4.3 – 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; 

 

5.4.4 - Considerando a Legislação Sanitária Federal RDC nº 72/2009 da ANVISA, bem como 

a Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde, que versam sobre serviços de fornecimento de 

água potável e os padrões de potabilidade da água fornecida: 

 

 As empresas credenciadas, 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;    

 Para aprovação do cadastro, as empresas que executam esses serviços deverão 

apresentar os documentos de habilitação concedidos pelos órgãos reguladores e 

competentes, possuir os planos de Operação de Fornecimento, Plano de Amarração 

a contra bordo, tipos de defensas utilizadas e comprovar o atendimento às normas e 

exigências ambientais e de segurança do trabalho.  
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5.5 - MONITORAMENTO 

 

5.5.1 - O monitoramento do procedimento de abastecimento de água nas embarcações no 

Porto do Itaqui será feito pelos técnicos COAMB ou COOPE; 

 

5.5.2 - Todas as evidências serão compiladas em Relatórios Mensais de Monitoramento 

Ambiental, elaborados pela COAMB. 

 

 6.0 – ANEXOS 

 

 

6.1 - ANEXO I - Notificação - Interdição 

6.2 - ANEXO II – Relatório de ocorrências Portuárias - ROP 

6.3. – ANEXO III - Fluxograma de abastecimento de água 

6.4 - ANEXO IV – Termo de Execução 

 

 

7.0 - REGISTROS 

 

Identificação Local do 
Arquivo 

Armazenamento Proteção 
Tempo de 
retenção 

Descarte 

Notificação/interdição 
Sala da 
COAMB 

Armário / 
Computador 
(pasta 
compartilhada 
Coamb 

Pasta A/Z 5 anos 
Destruir 
após 5 anos 

Relatório de 
Ocorrências 
Portuárias 

Sala da 
COAMB 

Armário / 
Computador 
(pasta 
compartilhada 
Coamb 

Pasta A/Z 5 anos 
Destruir 
após 5 anos 

Fluxograma de 
abastecimento de 
água 

 

Sala da 
COAMB 

Armário / 
Computador 
(pasta 
compartilhada 
Coamb 

Pasta A/Z 5 anos 
Destruir 
após 5 anos 

Termo de Execução 
Sala dos 
supervisores 

Armário Pasta A/Z 5 anos 
Destruir 
após 5 anos 
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8.0 – HISTORICO DE REVISÃO 

 

 

Versão Data Item Revisões 

1 23.06.2017 

5.1.1 - c 

d) Inclusão: A Agência deve comunicar à Autoridade 

Sanitária (ANVISA) e a COAMB, com antecedência de 48 

(quarenta e oito) horas, a data e hora da coleta de 

amostra de água potável para análise laboratorial, via e-

mail: pp.itaqui.ma@anvisa.com.br e 

meioambiente@emap.ma.gov.br; Após autorização da 

ANVISA e da Autoridade Portuária, a atividade de 

abastecimento de água na embarcação atracada ao 

berço poderá ter início. 

1 23.06.2017 5.2.2 Inclusão: Via protocolo ou e-mail 

1 23.06.2017 5.2.3 Inclusão: Supervisores de operações 

1 23.06.2017 
5.2.6 

Inclusão: Essas informações devem ser protocolados na 

EMAP ou enviadas por e-mail para COAMB; 

1 23.06.2017 5.2.7 Inclusão: expedida pelo órgão ambiental competente; 

1 23.06.2017 
5.2.8 

Inclusão: Enviar a COAMB um relatório da limpeza, 

devendo ser protocolado na EMAP ou via e-mail;  

1 23.06.2017 

5.2.10 

Inclusão: A Empresa fornecedora de água, deverá 

apresentar para a COAMB, devendo ser protocados na 

EMAP ou via -email: 

1 23.06.2017 
5.3.7 

Inclsuão: Devendo ser protocolados na EMAP ou enviado 

via e-mail para COAMB 

1 23.06.2017 
5.3.9 

Inclusão: Devendo ser protocolados na EMAP ou enviado 

via e-mail para COAMB; 
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ANEXO I - Notificação 
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Instrução de preenchimento 

Campo 01 

 

Número da Notificação, que deverá ser fornecido pela Gerência/Coordenação 

que realiza a fiscalização 

Campo 02 Informar a sigla do setor responsável pela abertura da notificação 

Campo 03 Complementar informando outras legislações ou normas específicas 

Campo 04 Nome da empresa notificada 

Campo 05 Endereço da empresa notificada 

Campo 06 Telefone da empresa notificada 

Campo 07 E-mail da empresa notificada 

Campo 08 
Descrever detalhadamente os fatos diagnosticados ou resumidamente, 

anexando o Relatório da fiscalização 

Campo 09 Marcar se o fato é reincidente e informar o número da notificação anterior 

Campo 10 Colocar qual a base legal, especificando a Norma e o artigo que foi violado 

Campo 11 Preencher com o prazo especifico de acordo com cada caso 

Campo 12 Nome completo do representante do órgão fiscalizador 

Campo 13 Cargo/Função do representante do órgão fiscalizador 

Campo 14 Matrícula do representante do órgão fiscalizador 

Campo 15 Data da fiscalização 

Campo 16 Assinatura e carimbo do representante do órgão fiscalizador 

Campo 17 Nome completo do representante da empresa fiscalizada 

Campo 18 Cargo/Função do representante da empresa fiscalizada 

Campo 19 Matrícula do representante da empresa fiscalizada se houver 

Campo 20 Data do recebimento da notificação 

Campo 21 Assinatura legível e carimbo de quem recebeu a notificação 

Campo 22 
Assinatura de duas testemunhas, constando RG e CPF, quando o 

representante da Empresa se negar a receber a Notificação 
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ANEXO II – Relatório de Ocorrências Portuárias - ROP 
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Instrução de preenchimento 

Campo 01 Local onde ocorreu a(s) irregularidade(s) 

Campo 02 Data da ocorrência 

Campo 03 Horário da ocorrência 

Campo 04 

Numeração interna de cada Coordenação/Gerência responsável pelo ROP 

gerado. É obrigatório informar a sigla do setor. Por exemplo: N° 25/2015 – 

GEJUR 

Campo 05 Nome de registro da empresa notificada 

Campo 06 Nome popular da empresa notificada 

Campo 07 Endereço da empresa notificada 

Campo 08 Telefone da empresa notificada 

Campo 09 Celular da empresa notificada 

Campo 10 Nome completo do representante da empresa notificada 

Campo 11 E-mail da empresa notificada 

Campo 12 Data da notificação 

Campo 13 
Comunicar as irregularidades observadas e a data em que ocorreu a 

fiscalização. E informar se a empresa é reincidente. 

Campo 14 
Especificar se a empresa é arrendatário, operador portuário, usuário ou 

empresa credenciada 

Campo 15 Colocar qual a base legal, especificando a Norma e o artigo que foi violado 

Campo 16 

Serão juntadas aos autos as informações que irão complementar o Relatório, 

tais como, Notificações, Termo de Interdição, Ata de 

Alinhamento/Desalinhamento, entre outros 

Campo 17 Identificar o número do termo de notificação 

Campo 18 Assinatura e carimbo do relator do registro 

 

 

 

 

 

 

 



ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL EM 
EMBARCAÇÕES ATRACADAS NO PORTO DO ITAQUI 

EMAP-PC-35 Data: 28/06/2017 Ver.: 1 

 

 Página 17 de 20 

 

ANEXO III - Fluxograma de Abastecimento de Água nos navios 

 

INICIO 

PEDIDO DA AGÊNCIA 

MARITIMA À AUTORIDADE 

PORTUÁRIA PARA 

REALIZAR A OPERAÇÃO 

DE ABASTECIMENTO

VISTORIA NA ENTRADA 

DO VEÍCULO PARA 

VERIFICAR A CARGA 

ARMAZENADA

OK?

INICIO DE 

ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA EMBARCAÇÃO 

ATRACADA, PELA 

PRESTADORA DE 

SERVIÇO

VISTORIA DA 

COORDENADORIA  DE 

MEIO AMBIENTE E 

COORDENADORIA DE 

OPERAÇÕES NA 

ATIVIDADE

OPERAÇÃO FINALIZADA 

NA EMBARCAÇÃO 

ATRACADA NO BERÇO

VISTORIA NA SAÍDA DE 

VEÍCULO PARA 

VERIFICAR A CARGA 

ARMAZENADA

FIM

EMPRESA NÃO ESTÁ 

AUTORIZADA PARA TER 

ACESSO A ÁREA 

PRIMÁRIA DO PORTO DO 

ITAQUI

PROVIDENCIAR 

CORREÇÃO DA NÃO 

CONFORMIDADE

SIM

NÃO

10

20

30

40 50

60

70

80

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DA 

COAMB, COOPE E 

ANVISA 
SIM 

A empresa deve atender o 

procedimento estabelecido 

para a execução atividade. 

NÃO 
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O que Como Quem  

10 
Pedido da agencia marítima à Autoridade Portuária para 
realizar a operação de abastecimento de água; 

Agência 
Maritima 

20 
Vistoria na entrada do veiculo, para verificar a carga 
armazenada. 

COSEP 

30 

Após a vistoria, caso a empresa prestadora de serviço não 
esteja cumprindo o procedimento estabelecido pela EMAP, 
a mesma não estará autorizada para ter acesso a área 
primaria do Porto do Itaqui;  

COSEP 

40 
Para ter acesso a área primaria do Porto do Itaqui, a 
empresa prestadora de serviço deve entregar o relatório de 
correção da não conformidade identificada. 

Prestadora de 
Serviço 

50 

Inicio do abastecimento de água na embarcação atracada, 
pela prestadora de serviço  

 

Prestadora de 
Serviço 

60 

Vistoria da Coordenadoria de Meio Ambiente, 
Coordenadoria de Operações na operação 

 

COAMB / 
COOPE 

70 
Operação Finalizada na embarcação atracada no Berço. 

 

Empresas 
Prestadoras de 
Serviços 

80 

Vistoria na saída do veiculo para verificar a carga 
armazenada 

 

COSEP 
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ANEXO IV – Termo de Execução 
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ANEXO IV - Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Data e hora da emissão do termo; 

Campo 02 Numeração do termo; 

Campo 03 Ano da emissão do termo; 

Campo 04 
Nome da empresa (razão social) que solicita a execução de serviço na área 

portuária; 

Campo 05 Nome do representante da empresa solicitante; 

Campo 06 Email do representante da empresa; 

Campo 07 Fone do representante da empresa; 

Campo 08 Tipo de serviço solicitado; 

Campo 09 Descrever como deverá ser realizado o serviço solicitado; 

Campo 10 Marcar com um X o tipo de execução; 

Campo 11 Descrever o dia e hora do início da execução; 

Campo 12 Descrever o dia e hora do final da execução; 

Campo 13 Marcar o status da solicitação; 

Campo 14 Colocar evidências fotográficas quando; 

Campo 15 Responsável pela emissão (colaborador da EMAP ou a serviço); 

Campo 16 Encaminhar ao setor responsável; 

Campo 17 Dados com assinatura do representante da empresa solicitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


