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1.0 – OBJETIVO 

 

Instruir os critérios básicos e medidas de proteção para garantir a prevenção de acidentes e 

agravos ao meio ambiente na manutenção pontual de máquinas e equipamentos de difícil 

deslocamento dentro da área primária do Porto do Itaqui, nos Terminais de Passageiros da Ponta 

da Espera e Cujupe e no Terminal Pesqueiro do Porto Grande, mediante autorização prévia da 

COAMB. 

 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

2.1. - Lei 6.938/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
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2.2 - Lei 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

2.3 - Lei 9.966/2000 - Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada 

por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 

nacional e dá outras providências. 

2.4 - Lei 9605/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

2.5 - Procedimento EMAP-PO-18 Gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos. 

2.6 - Procedimento EMAP-PC-33 Abastecimento de embarcações Combustíveis. 

2.7 - Procedimento EMAP-PC-31 Controle de Emissão de Particulados em Suspensão. 

2.8 - Procedimento EMAP-PC-24 Comunicação e Investigação de Incidente e Acidente 

Ambiental. 

2.9 - Regulamento de Exploração do Porto Organizado do Itaqui-REPOITD. 

2.10. - LO 001/2015 SEMA - Licença Operacional do Porto de Itaqui. 

2.11. - RESOLUÇÃO CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 - Dispõe sobre o recolhimento, 

coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

2.12. NR-12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. 

2.13. Procedimento EMAP PO-18: Gerenciamento de Resíduos sólidos e líquidos. 

2.14. Procedimento EMAP PO-18: Gerenciamento de Resíduos sólidos e líquidos. 

2.15. Procedimento EMAP PC-43: Inspeção Ambiental 

 

3.0 – DEFINIÇÕES 

 

3.1 - PLANO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 

Documento que apresente uma listagem de todas as máquinas e equipamentos sob 

reponsabilidade da empresa, determinando as manutenções necessárias para o bom 

funcionamento destas. Um plano de manutenção deve responder as perguntas “o que fazer? ”, 

“como fazer? ”, “em quanto tempo fazer? ”, “quem deve fazer? ”, “qual a periodicidade que tem 

que ser feito? ”. 

 

3.2 - FICHA DE INSPEÇÃO: 

Documento para checar serviços realizados e que ajuda a controlar a produção e a evitar 

retrabalhos. Tal documento pode, eventualmente, possuir outra nomenclatura dependendo da 

empresa. 

 

3.3 - APR  
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Análise Preliminar de Risco. 

 

3.4 -TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

Documentação de fiscalização utilizado pela Autoridade Portuária para evidência de 

irregularidades em relação às práticas operacionais portuárias e/ou legislação vigente. 

 

3.5 - ROP- RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA PORTUÁRIA 

Documento utilizado pela Autoridade Portuária para submeter determinada ocorrência à 

apuração da ANTAQ. 

 

3.6 – OPERADORES PORTUÁRIOS 

Pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou 

movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte 

aquaviário, dentro da área do porto organizado. 

 

3.7 - GESTÃO AMBIENTAL PORTUÁRIA 

Conjunto de rotinas, procedimentos e ações administrativas que permite administrar as relações 

de atividades, operações, instalações, processos e obras portuárias com o meio ambiente que as 

abriga, em observância à legislação ambiental vigente. 

 

3.8 - ESCALA DE RINGELMANN 

É uma escala gráfica para avaliação colorimétrica de densidade de fumaça constituída de seis 

padrões com variações uniformes de tonalidade entre o branco e o preto. É utilizado pela EMAP 

para inspeção de campo de veículos a Diesel. 

 

3.9 - OPACÍMETRO 

É um aparelho utilizado na medição do índice k (quantidade de fumaça emitida por metro) e da 

opacidade (grau de enegrecimento expresso em porcentagem) da fumaça expelida pelo 

escapamento por veículos com motores a diesel. É o aparelho utilizado pela EMAP para inspeção 

de veículos a Diesel. 

 

3.10. – AGENTE DA COMUNIDADE PORTUÁRIAS: 

Empresas atuantes na área primária do porto do Itaqui responsável pela maquinas e 

equipamento e suas manutenções. 

 

4.0 – RESPONSABILIDADES 
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4.1 - AOS AGENTES DA COMUNIDADE PORTUÁRIA 

4.1.1 - Elaborar e apresentar à EMAP o Plano de Manutenção de Máquinas e Equipamentos sob 

sua responsabilidade, sempre que solicitado pela COAMB; 

4.1.2 - Executar as manutenções necessárias ao bom funcionamento das Máquinas e 

Equipamentos atuantes na área primária do Porto do Itaqui e nos Terminais externos. 

4.1.3 - Dar cumprimento a esse Procedimento; 

4.1.4 - Colaborar com a Gestão Ambiental Portuária desenvolvida pela EMAP 

 

4.2 - À COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 

4.2.1 - Divulgar este procedimento aos Agentes da Comunidade Portuária; 

4.2.2 - Solicitar as evidências que assegurem o controle ambiental das manutenções realizadas 

em máquinas e equipamentos localizados na área primária do Porto do Itaqui e nos Terminais 

externos. 

4.2.3 - Elaborar o Termo de notificação (ANEXO III) os Agentes da Comunidade ou Operadores 

Portuários no caso de ocorrências. 

4.2.4 - Encaminhar à ANTAQ o relatório de Ocorrências Portuárias – ROP (ANEXO IV) das 

ocorrências reincidentes ou de grave dano, em se tratando de Operadores Portuários.  

 

5.0 – DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

5.1 - PLANO DE MANUTENÇÃO E INVENTÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

5.1.1 – O agente da comunidade deverá encaminhar para COAMB os Planos de manutenção e/ou 

manual, evidências das manutenções bem como os inventários das máquinas que estão sob sua 

responsabilidade, devendo manter essas informações atualizadas. 

NOTA: A documentação indicada no item será solicitada conforme item 5.2. 

5.1.2. - As manutenções preventivas e corretivas devem ser registradas em livro próprio, ficha ou 

sistema informatizado, documento próprio da empresa. Deverão ser efetuadas de acordo com o 

descrito em plano de manutenção ou manual. 

 

5.2  - ENTREGA DO PLANO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS À 

COAMB: 

5.2.1. - O Plano de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, quando solicitado pela COAMB, 

deverá ser entregue à Coordenadoria de Meio Ambiente, em meio digital via e-mail ou impresso. 

NOTA: O documento que se refere o item anterior poderá ser solicitado em reuniões pré-

operacionais, em situações de ocorrências ambientais e outros.  
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5.3 - FISCALIZAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS:  

5.3.1. - A equipe de fiscalização da EMAP solicitará, no momento de auditorias ou em 

fiscalizações rotineiras, a comprovação do cumprimento do plano de manutenção. Tal 

comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação das fichas de inspeções preenchidas, 

documento modelo da empresa, datadas e assinadas pelo responsável pela manutenção.  

5.3.2. – A COAMB no ato das fiscalizações irá solicitar a destinação ambiental correta dos pneus 

que não são mais utilizados, assim como consta nas legislações vigentes e procedimento EMAP 

PO-18. 

 

5.4 - OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS COM VAZAMENTO DE ÓLEO: 

5.4.1. – Em caso de ocorrências Ambientais com máquinas e equipamentos a empresa deverá 

seguir o Procedimento EMAP PC-24. 

5.4.2. – O equipamento ou máquinas onde foram detectados vazamentos deverá ser interditado 

conforme Procedimento EMAP PC-43. 

5.4.3. - Será solicitado pelo técnico de meio ambiente as manutenções preventivas e corretivas 

bem como os planos de manutenção e/ou manual da máquina. 

 

5.5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVIDOS A ÓLEO DIESEL  

5.5.1. - Respeitando a Portaria IBAMA N° 85, de 17 de Outubro de 1996 as máquinas e 

equipamentos movidos à óleo diesel deverão ter a emissão de fumaça preta monitorada, através 

do uso de Opacímetro e/ou Escala Ringelmann, devendo ser mantido sob controle do Agente da 

comunidade Portuária evidência do monitoramento. Deverá ser enviado semestralmente à 

COAMB o relatório dos veículos monitorados no período com os resultados do monitoramento. 

.  

NOTA: Para a realização dos monitoramentos deverá ser seguido o procedimento EMAP-PC-40 

MEDIÇÃO DE FUMAÇA PRETA EM VEICULOS COM MOTOR A DIESEL. 

5.5.2. - As fiscalizações ambientais também poderão, a seu critério e sempre que necessário, 

proceder a medição em campo, uma vez detectada visualmente emissões de fumaça 

inadequadas. 

 

5.6 - LOCAIS DE MANUTENÇÃO 

5.6.1. - As manutenções na área primária deverão possuir a liberação da COAMB e COPLA onde 

serão definidos e repassados para os agentes portuários. 

5.6.2. - Os locais de realização das manutenções deverão conter, sempre que possível: 

 Cobertura da área; 
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 Canaletas que estejam ligadas à caixas separadoras de água e óleo; 

 Piso impermeabilizado; 

 Kit de contenção ambiental próximo área. 

 Placas de sinalização; 

 Extintores de incêndio; 

 Recipientes para armazenamento de resíduos perigosos. 

5.6.3. – Para manutenções na área primária são necessários preenchimento pela Empresa da 

ferramenta Análise Ambiental da Tarefa - AAT (ANEXO II) juntamente com a Análise preliminar de 

Riscos (APR) que deverão ser entregues à COAMB e COSET, respectivamente, no prazo mínimo 

de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.  

5.6.4. – A COAMB avaliará e validará a AAT, podendo sugerir mudanças e esclarecimentos. 

NOTA: A empresa deverá ter em mãos a AAT no local da atividade e em caso de fiscalizações da 

COAMB no local da manutenção. 

5.6.5. – A AAT deverá ter o prazo de execução de 15 (quinze) dias, podendo ser validado na 

mesma AAT, quando: 

 Não houver novas atividades e riscos ambientais 

 A mesma AAT ter sido validada até duas vezes. Nesse caso, deverá ser feita uma nova 

documentação. 

NOTA: a revalidação poderá ser na documentação, desde tenha o novo prazo e assinatura do 

técnico que efetuou a revalidação. 

 

5.7. - SITUAÇÕES EM QUE A MANUTENÇÃO É OBRIGATÓRIA 

5.7.1 - Nas situações abaixo, os agentes da comunidade e Operador Portuário deverão 

obrigatoriamente realizar manutenções nas máquinas, equipamentos e veículos: 

 Vazamentos de óleo e/ou combustível; 

 Alteração do nível de emissão de fumaça preta; 

 Pneus desgastados; 

 Estado de conservação; 

 Não atendimento da periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção. 

 

5.8. – CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES: 

5.8.1. – Para manutenções de máquinas e veículos alguns cuidados devem ser observados: 

 

 Kit ambiental no local, com pelo menos bandeja de contenção e serragem 
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 Bandeja de contenção colocada onde possa haver possíveis vazamentos de óleo na 

máquina ou veículo. 

5.8.2. – Qualquer veículo ou máquina que estiver parada na área primária e haja riscos de 

vazamentos a bandeja de contenção deverá estar disposta/colocada onde possa haver possíveis 

vazamentos. 

NOTA: O item acima aplica-se para veículos e máquinas de prestadoras de serviços, Operadores 

Portuários, obras dentre outros que estejam executando atividades na área primária do Porto do 

Itaqui. 

 

6.0 – ANEXOS 

  6.1 - ANEXO I – FLUXOGRAMA 

6.2. – ANEXO II – EMAP-RSGA-29 ANÁLISE AMBIENTAL DA TAREFA 

6.3. – ANEXO III – EMAP-RSGI – 28 – TERMO DE NOTIFICAÇÃO  

6.4. – ANEXO IV – EMAP-RSGI 27 - RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS PORTUÁRIAS – ROP 

 

7.0 – REGISTROS 

Identifica
ção 

Local do 
Arquivo 

Armazenamento Proteção Recuperação 

Tempo de Retenção 
 

 

 

Descarte Tempo Base legal  

Análise 
Ambiental 
da Tarefa 
- AAT 

 

Sala Plantão 

Segurança e 

Meio ambiente 

(prédio de 

operações) 

 

Armário 01 

 

Pasta A/Z 

 

Por empresa e 

ordem 

cronológica 

decrescente 

 

02 anos 

 

N/A 

 

 

Arquivo 
EMAP 

Termo de 

notificaçã

o 

 

Sala COAMB – 

Prédio DOP 

 

Armário 01 

Pasta A/Z 
Mensal ordem 
cronológica e 
decrescente 

 

02 anos 

Manual de 

fiscalização 

conjunta 

EMAP-

ANTAQ 

 

 

Arquivo 
EMAP 

Relatório 
de 
Ocorrênci
as 
Portuária
s 

 

Sala COAMB 

(prédio DOP) 

 

Armário 01 

 

Pasta A/Z 

 

Mensal ordem 

cronológica e 

decrescente 

 

2 anos 
Manual de 
fiscalização 

conjunta 
EMAP-
ANTAQ 

 

Arquivo 
EMAP 
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8.0- HISTORICO DE REVISÃO 

Versão Data Item Revisões 

0 16/11/2017 
2.12 

Acréscimo: NR-12 – Segurança no trabalho em máquinas e 

equipamentos. 

0 16/11/2017 4.2.3 Alteração: Elaborar o Termo de notificação (ANEXO III) (...) 

0 16/11/2017 
4.2.4 

Alteração: (...) o relatório de Ocorrências Portuárias – ROP 

(ANEXO IV) (...) em se tratando de Operadores Portuários 

0 16/11/2017 5.3.1 Acréscimo: (...) documento modelo da empresa (...). 

0 16/11/2017 

5.4 

Acréscimo: (...) Deverá ser enviado semestralmente à 

COAMB o relatório dos veículos monitorados no período com 

os resultados do monitoramento. 

0 16/11/2017 

5.5.1 

Acréscimo: As manutenções na área primária deverão 

possuir a liberação da COAMB e COPLA onde serão 

definidos e repassados para os agentes portuários. 

0 16/11/2017 

5.5.3 

Acréscimo: Para manutenções na área primária são 

necessários preenchimento pela Empresa da ferramenta 

Análise Ambiental da Tarefa - AAT (ANEXO II) juntamente 

com a Análise preliminar de Riscos (APR) que deverão ser 

entregues à COAMB e COSET, respectivamente, no prazo 

mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

0 16/11/2017 
5.5.3. NOTA 

Acréscimo: Deverá ser entregue 02 (duas) vias, onde ficará 

com a COAMB e outra com a empresa executante. 

0 

 

16/11/2017 

5.1.2 

Acréscimo: As manutenções preventivas e corretivas devem 
ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema 
informatizado, documento próprio da empresa, e deverão 
estar anexados ao plano de manutenção a ser entregue à 
COAMB devendo conter os seguintes dados: (...) 

 

Plano de 
manutenç
ão das 
empresas 

 

 

Servidor de 

arquivo 

\\srv-

arquivos\COAMB\

02. 

SGA\Manutenção 

de Equipamentos 

e Veículos 

 

 

Login e 

senhas 

 

 

Backup 

 

 

05 anos 

 

 

N/A 

 

 

Deletar 

Relatório
s de 
Monitora
mento de 
Veículos 
(Fumaça 
Preta) 

 

Servidor de 

arquivo 

\\srv-

arquivos\COAMB\

02. 

SGA\Monitoramen

to\Fumaça Preta 

 

 

Login e 

senhas 

 

 

Backup 

 

 

05 anos 

 

 

N/A 

 

 

Deletar 



  

CONTROLE AMBIENTAL DAS MANUTENÇÕES EM 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 

EMAP-PC-38 Data: 28/08/2018 Ver.: 3 

 

 Página 9 de 17 

 

0 26/11/2017 2.13 Acréscimo: Procedimento EMAP PO-18: Gerenciamento de 
Resíduos sólidos e líquidos. 

0 26/11/2017 

5.3.2 

Acréscimo: A COAMB no ato das fiscalizações irá solicitar a 

destinação ambiental correta dos pneus que não são mais 

utilizados, assim como consta nas legislações vigentes e 

procedimento EMAP PO-18. 

0 22/12/2017 

3.10 

Acréscimo: AGENTE DA COMUNIDADE PORTUÁRIAS: 

Empresas atuantes na área primária do porto do Itaqui 

responsável pela maquinas e equipamento e suas 

manutenções. 

0 22/12/2017 
5.5.4 

Acréscimo: A COAMB avaliará e validará a AAT, podendo 

sugerir mudanças e esclarecimentos 

0 22/12/2017 

5.5.4 NOTA 

Acréscimo: A empresa deverá ter em mãos a AAT no local 

da atividade e em caso de fiscalizações da COAMB no local 

da manutenção. 

01 28/06/2018 4.1.1 Acréscimo: (...), sempre que solicitado pela COAMB; 

01 28/06/2018 

5.2.1 NOTA 

Acréscimo: O documento que se refere o item anterior 

poderá ser solicitado em reuniões pré-operacionais, em 

situações de ocorrências ambientais e outros. 

01 28/06/2018 
5.5.3 NOTA 

Exclusão: Deverá ser entregue 02 (duas) vias, onde uma 

ficará com a COAMB e outra com a empresa executante. 

01 28/06/2018 

5.5.5 

Acréscimo: A AAT deverá ter o prazo de execução de 15 

(quinze) dias, podendo ser validado na mesma AAT, quando: 

(...) 

01 28/06/2018 

5.5.5 NOTA 

Acréscimo: a revalidação poderá ser na documentação, 

desde tenha o novo prazo e assinatura do técnico que 

efetuou a revalidação. 

01 28/06/2018 5.7 Acréscimo dos itens: 5.7.1 e 5.7.2 

01 28/06/2018 
7.0 

Alteração da planilha de registro, acréscimo da coluna base 

legal 

01 28/06/2018 6.0 Alteração do Anexo II – Acréscimo dos itens 14, 15, 16 e 17. 

02 21/08/2018 
2.14 

Inclusão: 2.14. Procedimento EMAP PC-43: Inspeção 

Ambiental 

02 21/08/2018 

4.1.1 

Exclusão: Elaborar e apresentar à EMAP o Plano de 

Manutenção de Máquinas e Equipamentos sob sua 

responsabilidade, sempre que solicitado pela COAMB; 
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Inclusão: Garantir que o manual ou plano de manutenção de 

todas as máquinas sejam acessíveis em caso de ocorrências 

ambientais e/ou auditorias. 

02 21/08/2018 

5.1.1 

Exclusão e alteração: Durante a elaboração do Plano de 

Manutenção de Máquinas e Equipamentos, cada agente da 

comunidade e Operador Portuário que possua máquinas 

e/ou equipamentos na área de responsabilidade da EMAP, 

deverá descrever de forma detalhada, ao menos os 

seguintes itens: (...)  

Inclusão: O agente da comunidade deverá encaminhar para 

COAMB os Planos de manutenção e/ou manual, evidências 

das manutenções bem como os inventários das máquinas 

que estão sob sua responsabilidade, devendo manter essas 

informações atualizadas.. 

02 21/08/2018 

5.1.1 NOTA 

Exclusão: A elaboração do Plano não exime o agente da 
comunidade e Operador portuário de atender os demais 
dispositivos e procedimentos da EMAP. 

Inclusão: A documentação indicada no item será solicitada 
conforme item 5.2. 

02 21/08/2018 

5.1.2  

Exclusão: (..)e deverão estar anexados ao plano de 
manutenção a ser entregue à COAMB devendo conter os 
seguintes dados. 

Inclusão: As manutenções preventivas e corretivas devem 
ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema 
informatizado, documento próprio da empresa. Deverão ser 
efetuadas de acordo com o descrito em plano de 
manutenção ou manual. 

02 21/08/2018 

5.2.2 

Exclusão: No caso de participação de novos Agentes da 
Comunidade ou Operadores Portuários, este plano deverá 
ser entregue no momento da oficialização jurídica junto à 
EMAP (credenciamento). 

02 21/08/2018 5.4 Inclusão: Ocorrências Ambientais com vazamento de óleo: 
(...) 

02 21/08/2018 
5.5.1 

Exclusão: (...)Deverá ser enviado semestralmente à COAMB 
o relatório dos veículos monitorados no período com os 
resultados do monitoramento. 

02 21/08/2018 Anexo I Alteração do fluxograma 

02 27/08/2018 Anexo II Alteração de data e versão  

02 27/08/2018 7.0 Inclusão do registro: Relatórios de Monitoramento de 
Veículos (Fumaça Preta). 
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ANEXO I - Fluxograma controle Ambiental das manutenções em máquinas, equipamentos e 

veículos. 

INÍCIO

O agente da comunidade portuária 
encaminhará para COAMB os planos de 

manutenções e/ou manual com 
evidencias de manutenções  inventários 
de máquinas e equipamentos sob sua 

responsabilidade

10

Documentação entregue em reuniões 
pré-operacionais, auditorias e /ou 

fiscalizações 

20

Em caso de ocorrências ambientais com 
vazamento de combustível a empresa 
apresentará os planos de manutenção 

corretiva e preventiva

30

Manutenções ter liberação da COAMB e 
COSET através da AAT e APR

A máquina NÃO poderá ser utilizada na 
área primária e deverá passar pelas 

manutenções necessárias

OK?

Manutenções ocorrem de acordo com as 
normas de segurança e meio ambiente

SIM

NÃO

FIM

40

50

A manutenção NÃO PODERÁ ocorrer

60

70
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ANEXO II: Análise Ambiental da Tarefa – AAT 

C ó digo

EMAP-RSGA-29

Versão

2

D ata

23/08/2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Revalidação: (16)

                                                                                                 _______________________17___________________

                                                                                                                                   COAMB EMAP

Medidas de Controle

Equipamentos/Máquinas/veículos

6

Execução: (5)

Início   /  /      Fim   /  /    

Revalidação: (14)

                                                                                                 ___________________15_______________________

                                                                                                                                   COAMB EMAP

______________________12____________________

      Responsável COAMB-EMAP

______________________________13___________                                     

Responsável Empresa

Empresa: Atividade:  Tarefa: Local de Execução:

1 2 3 4

9 10 118

Detalhes do processo inerente à tarefa específica

Esta ferramenta deve contemplar os riscos para o meio ambiente, bem como as medidas e tratativas para prevenção e/ou mitigação de ocorrências 

ambientais, no sentido de proteger e zelar pela qualidade de vida, conforme instrumentos legais que são a base da Licança Operacional do Porto de 

Itaqui (LO 01/2015 - SEMA)

Item Atividades da tarefa
Riscos

Ambientais da Tarefa
Causas

Nº Pessoas:   

7

Jéssica Galvão

T í t ulo

 ANÁLISE AMBIENTAL DA TAREFA - AAT

A pro vado  po rElabo rado  P o r

Hélio Dantas

ANÁLISE DE MEIO AMBIENTE 
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Anexo II – Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Nome da empresa; 

Campo 02 Atividades a ser executada  

Campo 03 Tarefa descrita a ser efetuada na atividade  

Campo 04 Local a ser executada a atividade  

Campo 05 Data de inicio e fim da execução da atividade; 

Campo 06 Equipamentos e máquinas que serão utilizados na faina  

Campo 07 Quantidades de pessoas envolvidas na faina  

Campo 08 Descrição detalhada da tarefa e atividade; 

Campo 09 Descrição dos riscos ambientais da atividade  

Campo 10 Descrição das causas de possíveis ocorrências previstos nos riscos ambientais; 

Campo 11 Descrição das medidas de controle para cada risco ambiental detectado; 

Campo 12 
Carimbo e assinatura da COAMB, na ausência do carimbo assinar nome completo e 

colocar matrícula; 

Campo 13 
Carimbo e assinatura do representante da empresa ou responsável técnico da empresa 

(elaborador da AAT). Na ausência de carimbo assinar nome completo,  

Campo 14 Prazo da primeira extensão (não podendo ultrapassar 15 dias).  

Campo 15 Assinatura do técnico que efetuou a revalidação  

Campo 16 Prazo da segunda extensão do prazo (não podendo ultrapassar 15 dias).  

Campo 17 Assinatura do técnico que efetuou a revalidação  
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ANEXO III: 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 III – 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 IV: Relatório de Ocorrências Portuárias 
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Anexo IV: 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 

 

 


