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1.0 – OBJETIVO 

Estabelecer regras para a implantação de obras, manutenções, intervenções e demais serviços 

relacionados, dentro da poligonal do Porto do Itaqui e Terminais Delegados de forma que atenda 

às normas internas da empresa, bem como os requisitos legais aplicáveis. 

 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

2.1 Legislação Federal N° 12.305/2010; - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

2.2 Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 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 Resolução CONAMA 450/2012 - dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo 

lubrificante usado ou contaminado. 
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2.4 Resolução CONAMA 005/1993 - Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados 

nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. 

2.5 Resolução CONAMA 379/2006 - Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre a 

gestão florestal no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA. 

2.6 Resolução CONAMA 411/2009 - Dispõe sobre procedimentos para inspeção de indústrias 

consumidoras ou transformadoras de produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem 

nativa, bem como os respectivos padrões de nomenclatura e coeficientes de rendimento 

volumétricos, inclusive carvão vegetal e resíduos de serraria. 

2.7 Resolução CONAMA 474/2016 - Altera a Resolução no 411, de 6 de maio de 2009, que 

dispõe sobre procedimentos para inspeção de indústrias consumidoras ou transformadoras de 

produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem nativa, bem como os respectivos 

padrões de nomenclatura e coeficientes de rendimento volumétricos, inclusive carvão vegetal 

e resíduos de serraria, e dá outras providências. 

2.8 Resolução CONAMA 237/1997 - Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental 

estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente; 

2.9 Legislação Federal N° 9.605/1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

2.10 Lei Municipal N° 1.790/1968 - código de posturas do município de São Luís; 

2.11 Legislação Federal N° 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; 

2.12 Normas Regulamentadoras NR 10 - segurança em instalações e serviços em eletricidade; 

2.13 Normas Regulamentadoras NR 18 - condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção; 

2.14 Normas Regulamentadoras NR 20 - segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e 

combustíveis; 

2.15 Normas Regulamentadoras NR 24 - condições sanitárias e de conforto nos locais de 

trabalho; 

2.16 ABNT NBR 5419/2005 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

2.17 Procedimento EMAP PO 18 - Gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos; 

2.18 LO 001/2015 SEMA – Licença Operacional do Porto de Itaqui; 

2.19 Procedimento EMAP PC – 40: Medição de fumaça preta em veículos e equipamentos com 

motor a diesel 

2.20 ABNT NBR 17505/2013 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis; 

2.21 Procedimento EMAP PC-42 – Gerenciamento de resíduos de construção civil. 

2.22 Procedimento EMAP PC-34: Gerenciamento do fluxo de madeira no Porto do Itaqui; 
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2.23 Procedimento EMAP PC – 31: Controle de emissão de particulados em suspenção no 

Porto do Itaqui 

2.24 Procedimento EMAP PC-24: comunicação e investigação de incidente e acidente 

ambiental 

2.25 Procedimento EMAO PO-06: atendimento a emergências ambientais; 

2.26 Procedimento EMAP PC-38: controle ambiental das manutenções em máquinas, 

equipamentos e veículos. 

 

3.0 – DEFINIÇÕES 

 

3.1 COAMB: 

Coordenadoria de Meio Ambiente 

 

3.2 PCA: 

Plano de Controle Ambiental; 

 

3.3 PGRS: 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 

3.4 PGRCC: 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil; 

 

3.5 EPI: 

 Equipamento de Proteção Individual; 

 

3.6 FISPQ: 

 Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico. 

 

3.7. – AGREGADOS MINERAIS: 

 

São materiais minerais, sólidos inertes que, lidos inertes que, de acordo com granulometrias 

adequadas, são utilizados para a fabricação de produtos artificiais resistentes mediante a mistura 

com aglomerantes de ativa aglomerantes de ativação hidráulica ou com ligantes betuminosos. 

Também se enquadram os materiais granulares rochosos para pavimentos com ou sem adição de 

elementos ativos, lastro de ferrovias e enrolamentos para proteção à erosão hidráulica. 
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4.0 – RESPONSABILIDADES 

 

4.1- A responsabilidade pelo controle e monitoramento desse procedimento é da Coordenadoria 

de Meio Ambiente – COAMB da EMAP; 

 

4.2. - A Responsabilidade pelo atendimento do procedimento é das empresas contratadas, 

operadoras, arrendatárias e quaisquer outras empresas que prestam serviços dentro da Poligonal 

do Porto do Itaqui e nos Terminais Externos administrados pela Empresa Maranhense de 

Administração Portuária. 

 

4.3 – Em complemento são atribuídas as seguintes responsabilidades: 

 

 COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE: Oferecer suporte à equipe de fiscalização da 

COAMB. 

 TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE: Realizar o acompanhamento e fiscalização das obras 

e/ou intervenções, oferecendo suporte para que as atividades aconteçam de acordo com 

legislação ambiental vigente. 

 

 TÉCNICO DE SEGURANÇA: Acompanhar a atividade norteando as diretrizes de saúde e 

segurança. 

 
 

5.0 – DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

5.1. – CRITÉRIOS ADOTADOS  

Serão realizadas as fiscalizações nas obras, intervenções e serviços dentro da Poligonal do Porto 

do Itaqui e Terminais Delegados, seguindo os critérios e as boas práticas de Gestão Ambiental 

conforme determina a legislação vigente.  

 

5.2 – FREQUÊNCIA DAS FISCALIZAÇÕES  

5.2.1.- As fiscalizações deverão ser realizadas em todo âmbito da poligonal do Porto do Itaqui e 

Terminais Delegados, administrados pela Empresa Maranhense de Administração Portuária – 

EMAP, durante a realização de toda e qualquer atividade executada. Fica a critério da Autoridade 

Portuária realizar fiscalização na sua área de domínio em quaisquer horários e dias da semana 

conforme seu cronograma de atividades.  

NOTA: Nas fiscalizações serão preenchidas o relatório de inspeção (ANEXO VI), onde serão 

levantadas possíveis não conformidades (NC) no canteiro de obras. As NC encontradas deverão 
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ser resolvidas e respondidas para COAMB no mesmo documento, dentro do prazo estipulado pelo 

fiscal. 

 

5.3 – METODOLOGIA  

As fiscalizações serão realizadas pela equipe técnica da Coordenadoria de Meio Ambiente – 

COAMB. Para tal atividade serão utilizadas as ferramentas de gestão e equipamentos da COAMB 

(notificações, registros fotográficos, sistema de vídeo monitoramento, etc.). 

 

5.4  – APLICAÇÃO 

Este procedimento foi elaborado para servir de diretriz às empresas contratadas, arrendatárias, 

operadoras e/ou cessionárias que executam obras, serviços e intervenções nas áreas de 

influências da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP. 

 

5.5 – CONDIÇÕES GERAIS  

 

5.5.1. As obras, manutenções, intervenções e demais serviços devem atender as diretrizes da 

legislação ambiental e Regulamento Interno do Porto do Itaqui; 

 

5.5.2 Caso seja necessária a construção de instalações temporárias em obras (canteiros), 

antecipadamente, a COAMB deverá ser informada em reunião de kick off conforme procedimento 

EMAP – PC 46, de todo o planejamento e em quais locais serão executados esses serviços. O 

canteiro deverá ser instalado em conformidade com o projeto aprovado pelas áreas de 

engenharia, segurança do trabalho e meio ambiente da EMAP 

 

5.5.3 - O canteiro deverá ter as suas estruturas em conformidade com as determinações das NR´s 

18 e 24, no que for pertinente;  

  

5.5.4- O canteiro deverá ser cercado, bem como ter seus acessos e instalações sinalizados;  

  

5.5.5. - As vias de acesso ao canteiro, bem como sua área de circulação, deverão ser mantidas 

em boas condições de conservação e de tráfego;  

 

5.5.6 - As instalações sanitárias (fossa séptica, banheiros químicos, caixa de gordura, caixa de 

coleta, tanques de lavagem, etc.), deverão ser limpas por caminhão a vácuo e os dejetos deverão 

ser encaminhados a uma Estação de Tratamento de Esgoto licenciada.  
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5.5.7 - O serviço de fornecimento de banheiros químicos, assim como o de caminhão a vácuo só 

deverá ser contratado de empresa que seja licenciada junto ao órgão ambiental estadual ou 

municipal. A Cópia da Licença de Operação (LO) deverá ficar no canteiro;  

 

5.5.8. - As frentes de serviço deverão possuir banheiros químicos em quantidade suficiente e 

localização adequada, conforme determina a NR 18; 

 

5.5.9. Manutenções de veículos, máquinas e equipamentos, na área primária não são permitidas, 

em caso de necessidade excepcional de realização de manutenção de 

máquinas/veículos/equipamentos, deverá ser apresentada a COAMB, a Análise Ambiental da 

Tarefa – AAT (ANEXO V), de acordo com procedimento EMAP PC-38. 

 

5.5.10. Locais de estocagem/armazenamento de produtos químico/inflamáveis devem ser 

impermeabilizados, cobertos, dotados de dique de contenção, válvula de drenagem, caixa de 

coleta de efluentes, sinalizados, ter sistema de combate a incêndio, deverá ter a FISPQ (Ficha de 

Informação de Segurança de Produtos Químicos) no local. Em caso de transporte, o produto 

deverá estar acompanhado da ficha de emergência; 

 

5.5.11. Disponibilizar KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL composto de pá, enxada, serragem de 

madeira, sacos plásticos, bandeja de contenção (aparadeira), EPIs, tudo proporcional aos 

impactos possíveis; 

 
5.5.12. O armazenamento de materiais/insumos deverá ser realizado em área identificada e 

exclusiva para cada tipo de produto;   

 
5.5.13. A água para consumo humano deverá ser de origem mineral. Caso não seja utilizada essa 

fonte de água, deverá ser apresentado laudo técnico ao gestor do contrato e a Área de Meio 

Ambiente garantindo a qualidade e potabilidade da água que será consumida no canteiro;  

 
5.5.14. Os bebedouros e garrafas térmicas devem ser higienizados, bem acondicionados 

(estrutura/proteção contra agentes intempéricos) e os cronogramas de limpeza devem estar 

fixados em local aparente para facilitar sua verificação pela fiscalização.  

 

5.5.15. Todos os aparelhos de ar-condicionado deverão passar por limpeza periódica conforme 

cronograma a ser apresentado pela contratada à COAMB 

 
5.5.16. Todas as máquinas e equipamentos movidos à diesel deverão possuir planos de 

manutenção atualizados, bandejas de contenção para possíveis vazamentos e serem submetidos 

a medição de fumaça preta, seguindo os procedimentos EMAP PC-40; 
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5.5.17. Deverá ser mantida limpa e em bom estado de conservação uma faixa de 1,5 metros no 

entorno do canteiro;  

 
5.5.18. A supressão vegetal para a instalação do canteiro só deverá ser realizada mediante a 

autorização da área de meio ambiente/EMAP. Ficando proibida assim, qualquer supressão na 

área, mesmo que complementar a já autorizada, sem a validação da área de meio ambiente; 

 
5.5.19. A autorização para supressão de exemplares arbóreos nativos isolados, vivos ou mortos, 

situados fora de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, Reservas e Estações 

Ecológicas assim definidas por ato do Poder Público, quando indispensável para o 

desenvolvimento de atividades, obras ou empreendimentos, será emitida pelo órgão ambiental 

competente, após a realização de análise técnica e mediante assinatura de Termo de 

Compromisso de Recuperação Ambiental que contemple plantio compensatório. 

 
5.5.20. A instalação de área de armazenamento de combustível só deverá ser realizada após 

apresentação e aprovação do projeto pela área de meio ambiente da EMAP e, quando pertinente, 

emissão da autorização do órgão ambiental. O projeto deverá seguir as diretrizes da NBR 

17505/2013.  

 
5.5.21. Todos os materiais que estejam armazenados na área do canteiro deverão ter placas de 

identificação;  

 
5.5.22. Para o início de execução das atividades de obras e/ou intervenções, o executante deverá 

seguir o fluxograma deste procedimento (ANEXO III).  

 

5.5.23. Apresentar para a COAMB o Layout e o memorial descritivo do canteiro de obras; 

 
5.5.24. Qualquer impacto ambiental causado pelo executante, na Poligonal do Porto e Terminais 

Delegados, será de sua inteira responsabilidade. Todo o ônus pela reparação do dano fica a cargo 

do executante; 

 
5.5.25. No caso de ocorrências/incidentes/acidentes ambientais deverá ser comunicado à 

COAMB. Seguindo o fluxo de comunicação de emergência do Porto do Itaqui.  

 
NOTA: A empresa será responsável pela resolução de toda ocorrência ocasionada pelo incidente 

ou acidente ambiental e seguirá os Procedimentos EMAP PO 06 e EMAP PC-24. 

 
5.5.26. Todos os colaboradores que acessarão a área Primária deverão participar dos 

treinamentos da EMAP, incluindo o PROAPI e se necessário, direção defensiva. 
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5.5.27. Para retirada de resíduos da área primária do Porto do Itaqui é necessário o 

preenchimento do Manifesto de Saída e Transporte de resíduos e somente mediante todas as 

assinaturas é que os resíduos poderão ser retirados, segundo Procedimentos EMAP PC-42 e PO-

18. 

 
5.5.28. Se houver emissão de particulados oriundos das atividades de Obras em área externa na 

poligonal do Porto do Itaqui, a empresa deverá seguir o Procedimento EMAP PC-31, entregando 

as documentações exigidas no documento em questão. 

 

5.6. – PARA INÍCIO DE OBRAS: 

5.6.1 A contratada deverá apresentar o Levantamento e Avaliação dos Impactos Ambientais – 

LAIA para a COAMB.  

 

5.6.2 Com base no LAIA, a COAMB solicitará a documentação complementar para assegurar 

cumprimento da legislação ambiental. 

 

5.6.3 Na medida em que as solicitações da COAMB forem atendidas, será emitido Termo de 

Nada Consta Ambiental (ANEXO V), atestando cumprimento das condicionantes. 

 

5.7 ATIVIDADES PROIBIDAS NA POLIGONAL DO PORTO DO ITAQUI 

 

5.7.1. São proibidas as seguintes atividades pela Autoridade Portuária na Poligonal do Porto do 

Itaqui e Terminais Delegados:  

 

 Limpeza e lavagem de máquinas e equipamentos (caminhão betoneira, caminhão 

varredeira, funil, trator, empilhadeira, veículos de pequeno e grande porte, betoneiras, e 

outros). Caso haja necessidade comunicar previamente a COAMB e aguardar a anuência 

do referido setor; 

 Pintura de embarcações, máquinas e equipamentos (navios, barcos, lanchas, estruturas 

metálicas, e outros); 

 Descarte de materiais e/ou resíduos nas áreas de abrangência e nos coletores da EMAP 

sem prévia consulta e/ou autorização da COAMB, a empresa deverá seguir o 

procedimento EMAP PC – 42 ou PO-18; 

 Alimentação e permanência de animais em quaisquer pontos da área portuária e terminais 

delegados; 

 Manutenção de máquinas e equipamentos sem prévia autorização da EMAP; 

 Instalação de canteiro em Área de Preservação Permanente – APP e sem autorização da 

Área de Meio Ambiente;  
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 Lançamento de resíduos e efluentes no mar; 

 Uso de produtos químicos proibidos pela Legislação Brasileira; 

 Atividade de Pesca. 

 
 

5.8. – ENCERRAMENTO DO CANTEIRO 

 

5.8.1. Para encerramento das instalações serão considerados os seguintes itens: 

5.8.1.1. Corte do fornecimento de água e remoção do sistema hidráulico (tubulações, registros, 

válvulas, etc.); 

5.8.1.2 Interrupção do fornecimento de energia e remoção de fiação, postes, cabos e/ou 

transformadores; 

5.8.1.3. Remoção e/ou demolição do sistema de coleta de efluentes sanitários (fossa, caixa de 

coleta, banheiro químico, etc.); 

5.8.1.4. Limpeza e demolição de SAO, sistemas de contenção, caixas de coleta, sistemas de 

drenagem etc.; 

5.8.1.5 Desmonte de todas as estruturas de madeira, telhado, alvenaria, pisos, cercas, depósitos, 

e outras;  

5.8.1.6 Remoção e destinação adequada de todos os resíduos e materiais gerados na 

desativação. Seguindo o Procedimento EMAP PC – 42; 

5.8.1.7 Desmobilização de veículos, equipamentos e material de apoio da área;  

5.8.1.8 Limpeza do sistema de drenagem;  

5.8.2.9. Retirada de placas de identificação da contratada/obra. 

              

NOTA: após atendidas todas as solicitações para encerramento do canteiro de obras, a EMAP 

assinará o Termo Nada Consta dando ciência de que todos os requisitos foram cumpridos. 

  

5.9 – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

 

5.9.1 RESÍDUOS:  

5.9.1.1. Apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos – PGRSL 

e/ou Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (início das atividades). A empresa 

deve verificar todas as documentações necessárias no procedimento PC-42; 

5.9.1.2. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART com comprovante de pagamento do 

PGRSL e PGRCC (início das atividades); 

5.9.1.3. Cópia da Autorização para o deposito de resíduos no Aterro Sanitário. Verificar 

Procedimento PC.42; 
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5.9.1.4. Apresentar contrato com empresa prestadora de serviço para o tratamento dos 

resíduos perigosos – CLASSE I e CLASSE C e/ou D (quando solicitado) com a respectiva cópia 

da licença ambiental; 

5.9.1.5. Apresentar e/ou enviar para a Coordenadoria de Meio Ambiente comprovante de 

tratamento de todos os resíduos gerados nas atividades (no decorrer das atividades). Verificar 

destinação nos Procedimentos EMAP PC-42 e quando couber PO-18 

 

5.9.2. EFLUENTES SANITÁRIOS  

5.9.2.1 - Apresentar cópia da licença de operação do fornecedor de banheiros químicos; 

5.9.2.2 Apresentar cópia da licença de operação da estação de tratamento de esgoto para onde 

será encaminhado o dejeto; 

5.9.2.3 Apresentar Manifesto de saída dos resíduos gerados; 

 

5.9.3 MADEIRA 

 Apresentar licença ambiental, dentro da validade, do fornecedor; 

5.9.3.2 Apresentar Documentos de Origem Florestal DOF / IBAMA (em caso de madeira nativa); 

5.9.3.3 Notas Fiscais de aquisição da madeira quando solicitado. 

  

NOTA: Para entradas e saídas de madeiras da área primária verificar o Procedimento PC-34: 

Gerenciamento do fluxo de madeira no Porto do Itaqui. 

 

5.9.4 FORNECEDORES DE INSUMOS 

 

5.9.4.1 Licença do órgão ambiental e do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPN) dos 

fornecedores de insumos, tais como, areia, pedra, lateria, rachão, cimento, entre outros; 

5.9.4.2 Notas fiscais; 

5.9.4.3 Cadastro Técnico Federal. 

 

5.9.5 ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS: 

5.9.5.1. Apresentar Inventário de todos os produtos químicos utilizados pela empresa na 

obra/atividade; 

5.9.5.2 Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos FISPQ; 

5.9.5.3 Apresentar Ficha de Emergência; 

 

5.9.6 ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO: 

5.9.6.1.Apresentar laudos de monitoramento da qualidade da água fornecida, os mesmos devem 

ser entregues mensalmente; 

5.9.6.2 Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE ou publicação em Diário Oficial; 
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5.9.6.3 Para todo o fornecimento de água para consumo humano, deverá ser apresentado laudo 

de potabilidade. 

 

5.9.7. Os documentos comprobatórios são de responsabilidade do executante. 

 

NOTA: A COAMB solicitará qualquer outra documentação que julgar necessária para garantir o 

atendimento a legislação e proteção ao meio ambiente. 

 

5.10. AÇÕES  

 

5.10.1. Para não conformidades identificadas, será emitido Relatório de Inspeção com prazo para 

correção (Anexo VI) ao responsável. Em caso de não correção das não conformidades, haverá 

emissão de termo de notificação e as atividades poderão ser interditadas. 

 

NOTA: Todos os colaboradores da COAMB têm autonomia para realizar as fiscalizações das 

obras e serviços na poligonal do porto organizado e terminais externos em quaisquer horários e 

datas, conforme cronograma interno de fiscalização.  

 

6.0– ANEXOS 

 

6.1. ANEXO I: EMAP-RSGI-28 – TERMO DE NOTIFICAÇÃO 

6.2. ANEXO II: EMAP-RSGA-26 MANIFESTO DE RESÍDUOS  

6.3. ANEXO III: FLUXOGRAMA 

6.4. ANEXO IV: EMAP-RSGA-53 TERMO DE NADA CONSTA AMBIENTAL – COAMB 

6.5. ANEXO V: EMAP-RSGA-29 ANÁLISE AMBIENTAL DA TAREFA 

6.6. ANEXO VI: EMAP-RSGA-62 – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO COAMB 
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7.0– REGISTROS 

 

 

 

 

 

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 

 
 

2 anos 

Manual de 

fiscalizaçã

o conjunta 

Antaq e 

EMAP 

 

 

Arquivo 
EMAP 

Relatório de 

Ocorrências 

Portuárias 

 
 
 

Sala COAMB 
(prédio DOP) 

 
 
 

Armário 01 

 
 
 

Pasta A/Z 
Mensal ordem 
cronológica e 
decrescente 

 
 

2 anos 

Manual de 

fiscalizaçã

o conjunta 

Antaq e 

EMAP 

 

 

Arquivo 
EMAP 

 

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 

 

 

2 anos 

 

N/A 

 

 

 

Arquivo 

EMAP 

Manifesto de 

Resíduo 

Sala da 

COAMB 

(prédio DOP) 

Armário 01 Pasta A/Z 

Mensal ordem 

cronológica e 

decrescente 

2 anos 

 

Resolução 

CONAMA 

307/2002 

 

Arquivo 
EMAP 

Termo de 

nada consta 

ambiental 

Sala COAMB 

(prédio DOP) 
Armário 01 Pasta A/Z 

Por empresa e 

ordem 

cronológica 

decrescente 

2 anos 

 

 

N/A 

 

 

Arquivo 
EMAP 

Relatório de 

inspeção 

Servidor de 

arquivos 

\\srv-

arquivos\COAMB\0

2. 

SGA\Fiscalização 

de obras 

Protegido por 

login e senha 
Backup 5 anos 

 

 

 

N/A 

 

 

Deletar 
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8.0– HISTORICO DE REVISÃO 

Versão Data Item Revisões 

0 22/12/2017 
2.24 

Acréscimo: Procedimento EMAP PC-24: comunicação e 

investigação de incidente e acidente ambiental 

0 22/12/2017 
2.25 

Acréscimo: Procedimento EMAO PO-06: atendimento a 

emergências ambientais 

0 22/12/2017 
2.26 

Acréscimo: Procedimento EMAP PC-38: controle ambiental 

das manutenções em máquinas, equipamentos e veículos 

0 22/12/2017 

5.5.2.32 

Acréscimo: Caso haja algum incidente ou acidente ambiental 

a empresa deverá acionar a o fluxo de comunicação de 

emergência do Porto do Itaqui. 

0  

22/12/2017 
5.5.32 NOTA 

Acréscimo: A empresa será responsável pela resolução de 

toda ocorrência ocasionado pelo incidente ou acidente 

ambiental e seguirá o Procedimento EMAP PC-24. 

 

0 

 

22/12/2017 
5.5.33 

Acréscimo: Caso seja necessário, em caso de ocorrências 

ambientais, a empresa deverá acionar uma equipe de pronto 

atendimento, seguindo assim o procedimento EMAP PO-06. 

0  

 

22/12/2017 

5.5.34 

Acréscimo: Manutenções de máquinas ou equipamentos só 

poderão ser efetuadas mediantes preenchimento e 

apresentação para COAMB da Análise Ambiental da Tarefa 

– AAT (ANEXO V), de acordo com procedimento EMAP PC-

38. 

0  

 

22/12/2017 

5.10.1 

Acréscimo e alteração: Para não conformidades 

identificadas, será emitido Termo de Notificação (Anexo I) ao 

responsável. Em caso de reincidência, haverá outra emissão 

de termo de notificação e as atividades poderão ser 

suspensas. 

 

 

0 

 

 

22/12/2017 5.2 NOTA 

Acréscimo: Nas fiscalizações serão preenchidas o relatório 

de inspeção (ANEXO VI), onde serão levantadas possíveis 

não conformidades (NC) no canteiro de obras. As NC 

encontradas deverão ser resolvidas e respondidas para 

COAMB no mesmo documento, pelo menos, até 06 (Seis) 

horas. 

 

01 

 

05/01/2018 5.6.4 

Acréscimo: 5.6.4 A contratada deverá informar e 

comprovar a COAMB a origem dos seus insumos minerais, 

entregando para o setor qualquer comprovação pertinente. 

Assim como segue: (...) 
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01 02/05/2018 18 Alteração do quadro de registros 

01 02/05/2018 
5.9.7 

Acréscimo: Os Documentos comprobatórios são de 

responsabilidade do executante. 

02 01/08/2018 
5.5.9 

Exclusão e alteração: Não é permitido o uso de telhas de 

amianto nas construções; 

02 01/08/2018 
5.5.18 

Exclusão e alteração: A implantação de canteiro de obra só 

deverá ser feita mediante autorização da COAMB 

02 01/08/2018 

5.5.22 

Inclusão e alteração: Para o início de execução das 

atividades de obras e/ou intervenções, o executante deverá 

seguir o fluxograma deste procedimento (anexo III). 

02 01/08/2018 

5.5.24 

Exclusão e alteração: Durante a execução de obras, as 

empresas contratadas pela EMAP terão que apresentar 

relatórios mensais de atendimento as disposições Condições 

Gerais deste procedimento, no que for aplicável. 

02 01/08/2018 

5.5.25 NOTA 

Inclusão: A empresa será responsável pela resolução de 
toda ocorrência ocasionada pelo incidente ou acidente 
ambiental e seguirá os Procedimentos EMAP PO 06 e EMAP 
PC-24.  

02 01/08/2018 
5.5.29 

Exclusão e alteração: Caso haja algum incidente ou acidente 
ambiental a empresa deverá acionar a o fluxo de 
comunicação de emergência do Porto do Itaqui. 

02 01/08/2018 
5.5.29 NOTA 

Exclusão: A empresa será responsável pela resolução de 
toda ocorrência ocasionado pelo incidente ou acidente 
ambiental e seguirá o Procedimento EMAP PC-24. 

02 01/08/2018 

5.5.30 

Exclusão e alteração: Caso seja necessário, em caso de 
ocorrências ambientais, a empresa deverá acionar uma 
equipe de pronto atendimento, seguindo assim o 
procedimento EMAP PO-06. 

02 01/08/2018 

5.5.31 

Exclusão e alteração: 5.5.31. Manutenções de máquinas 
ou equipamentos só poderão ser efetuadas mediantes 
preenchimento e apresentação para COAMB da Análise 
Ambiental da Tarefa – AAT (ANEXO V), de acordo com 
procedimento EMAP PC-38. 

02 01/08/2018 

5.6.4 

Exclusão e alteração: A contratada deverá informar e 
comprovar a COAMB a origem dos seus insumos minerais, 
entregando para o setor qualquer comprovação pertinente. 
Assim como segue: (...) 

02 01/08/2018 5.9.4.3 Inclusão: Cadastro Técnico federal 

03 11/08/2018 

5.2.1 

Inclusão do item: As fiscalizações deverão ser realizadas em 
todo âmbito da poligonal do Porto do Itaqui e Terminais 
Delegados, administrados pela Empresa Maranhense de 
Administração Portuária – EMAP, durante a realização de 
toda e qualquer atividade executada. Fica a critério da 
Autoridade Portuária realizar fiscalização na sua área de 
domínio em quaisquer horários e dias da semana conforme 
seu cronograma de atividades 
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03 11/08/2018 

5.5.2 

Inclusão do item: 5.5.2 Caso seja necessária a construção 
de instalações temporárias em obras (canteiros), 
antecipadamente, a COAMB deverá ser informada em 
reunião de kick off conforme procedimento EMAP – PC 46, 
de todo o planejamento e em quais locais serão executados 
esses serviços. O canteiro deverá ser instalado em 
conformidade com o projeto aprovado pelas áreas de 
engenharia, segurança do trabalho e meio ambiente da 
EMAP 

03 11/08/2018 

5.5.29 

Exclusão: Os resíduos gerados pelas obras, que podem ser 
reciclados e/ou reaproveitados, deverão ser reutilizados na 
mesma obra. Ficando proibido o uso desses resíduos em 
outras obras. 

03 11/08/2018 

5.8.1 

Exclusão e alteração: Ao final das atividades, empresa terá 
que elaborar relatório de desmobilização juntamente com 
Termo Nada Consta e apresentar à Autoridade Portuária que 
dará ciência. 

03 11/08/2018 

5.8.2.9 NOTA 

Inclusão: após atendidas todas as solicitações para 
encerramento do canteiro de obras, a EMAP assinará o 
Termo Nada Consta dando ciência de que todos os 
requisitos foram cumpridos 

03 11/08/2018 Anexo V Alteração do anexo V: AAT conforme procedimento 
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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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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 – MANIFESTO DE RESÍDUOS - MTR 

C ó digo

EMAP-RSGA-26

Versão

1

D ata

21/08/2018

1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (48)

Endereço: (35) N º L.O.: (36) Validade L.O.: (37)

Telefone: (40)

Responsavel pelo recebimento do resíduo: (41) Tipo de Tratamento: (42)

____/____/____

Data da entrega

(43)

_____________________

Carimbo e assinatura do 

Responsável 

ANVISA (44) VIGIAGRO (45) COAMB (46) COGPO (47)

G
E

R
A

D
O

R

Empresa/Razão Social: (3)

T
R

A
N

S
P

O
R

T
A

D
O

R

CNPJ: (4)

____/____/____

Data da entrega

(13)

_____________________

Carimbo e assinatura do 

Responsável 

Endereço: (5)

UF: (6) Telefone: (7) nº Licença: (8) Validade da Licença: (9)

Responsavel pelo empresa: (10) Cargo: (11) Telefone: (12)

Nome do Motorista: (27)

CLASSE I
( )Solidos contaminados 

( ) Liquidos contaminados

CLASSE IIA
( )Orgânico ( ) Madeira

( ) Rejeito (lixo) ( )Vegetais

( )Papel

Endereço: (20)

Municipio: (21)

AFE: (  )Sim (  )Não (30)

Validade L.O.: (29)N º L.O.: (28)

Placa completa: (26)Responsavel pela empresa de transporte: (25)

CNPJ: (24)Telefone: (23)

Empresa/Razão Social: (19)

D
E

S
C

R
IÇ

Ã
O

 D
O

 R
E

S
ÍD

U
O

RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CONAMA nº 307/02 ALTERADA 

PELA nº 469/2015) (14)
RESÍDUO INDUSTRIAL (NBR 10004/2004) (16)

CLASSE A

( )Solos ( )Concreto

( ) Asfalto ( ) Argamassa

( )Ceramica  ( )Caliça

CLASSE B

( )Madeira ( )Metal

( ) Vidro ( ) Plástico

( )Papel 

CLASSE C
( )Organico

( ) Rejeitos

( )Vegetal  

CLASSE D
( )Solidos contaminados 

( ) Liquidos Contaminados

( )Telha de amianto

Outros:  (15)

CLASSE IIB
( )Plástico ( )Vidro

( )Borracha ( )caliça

Peso do resíduo: (17)

_______________________

_______________________

_______________________

Outros: (18)

____/____/____

Data da entrega

(33)

_____________________

Carimbo e assinatura do 

Responsável 

UF: (22) 

Tipo de veiculo: (32)Inscrição Municipal: (31)

Empresa/Razão Social: (34)

Municipio: (38) UF: (39)

R
E

C
E

P
T

O
R

Nº DO MTR:      DATA: 2

MANISFESTO DE TRASNPORTE DE RESÍDUO - MTR

T í t ulo

Gabriela HecklerValéria Sanches

A pro vado  po rElabo rado  P o r
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INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO 

 

Campo 01 Número da MRT, controle da empresa solicitante; 

Campo 02 Data da retirada dos resíduos; 

Campo 03 Nome da empresa solicitante; 

Campo 04 CNPJ da empresa solicitante; 

Campo 05 Endereço completo da empresa solicitante; 

Campo 06 UF da empresa solicitante; 

Campo 07 Telefone (s) com DDD da empresa solicitante; 

Campo 08 Número da licença ambiental da empresa solicitante, se tiver; 

Campo 09 Validade da licença da empresa solicitante, caso tenha; 

Campo 10 Nome completo do responsável da empresa solicitante; 

Campo 11 Cargo do responsável da empresa solicitante; 

Campo 12 Telefone/celular com DDD do responsável da empresa solicitante 

Campo 13 
Data da coleta dos resíduos, assinatura com carimbo (na ausência deverá ser 

nome por extenso) do responsável da empresa solicitante; 

Campo 14 
Assinalar o tipo de resíduos se o mesmo for descrito na CONAMA nº 307/02 

ALTERADA PELA nº 469/2015. 

Campo 15 
Informar outros tipos de resíduos que serão retirados, que não estão descritos, 

no campo 15. 

Campo 16 Assinalar o tipo de resíduos se o mesmo for descrito NBR 10004/2004; 

Campo 17 Peso dos resíduos a serem retirados; 

Campo 18 
Informar outros tipos de resíduos que serão retirados, que não estão descritos, 

no campo 17. 

Campo 19 Nome da empresa transportadora. 

Campo 20 Endereço da transportadora; 

Campo 21 Município da transportadora 

Campo 22 UF da transportadora; 

Campo 23 Telefone com DDD da transportadora; 
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Campo 24 CNPJ da empresa transportadora; 

Campo 25 Nome completo do representante da transportadora; 

Campo 26 Placa do caminhão transportador; 

Campo 27 Nome completo do motorista; 

Campo 28 Número da Licença de Operação (LO) da empresa transportadora. 

Campo 29 Validade da Licença de Operação (LO) da empresa transportadora; 

Campo 30 
Assinalar se a empresa possui Autorização de Funcionamento de Empresa 

(AFE). 

Campo 31 Número da inscrição Municipal da empresa transportadora; 

Campo 32 Tipo de veículo utilizado para retirar o resíduo; 

Campo 33 
Data do transporte dos resíduos, assinatura com carimbo (na ausência do 

carimbo assinar nome por extenso). 

Campo 34 Nome da empresa receptora dos resíduos; 

Campo 35 Endereço completo da empresa que receberá os resíduos; 

Campo 36 Número da licença de Operação (LO) da empresa receptora; 

Campo 37 Validade da licença de Operação (LO) da empresa receptora 

Campo 38 Município da empresa receptora 

Campo 39 UF da empresa receptora; 

Campo 40 Telefone com DDD da empresa receptora 

Campo 41 Nome completo do responsável pela recepção do resíduo. 

Campo 42 Informar tipo de tratamento a ser efetuado pela empresa receptora; 

Campo 43 
Data da entrega dos resíduos na empresa receptora, assinatura e carimbo (na 

ausência do último assinar o nome por extenso); 

Campo 44 Carimbo e assinatura da ANVISA; 

Campo 45 Carimbo e assinatura da VIGIAGRO; 

Campo 46 Carimbo e assinatura da COAMB 

Campo 47 Carimbo e assinatura da COGPO; 

Campo 48 Colocar informações adicionais que forem necessárias; 
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ANEXO III – FLUXOGRAMA 

 

Comunicação da data de 

início das atividades à 

COAMB (72 horas antes 

do início previsto)

INICIO

COAMB solicita 

levantamento de Aspectos 

e Impactos Ambientais 

(LAIA) das atividades da 

executora.

Ok?

LAIA preenchido e 

enviado: COAMB avalia e 

solicita documentação 

necessária.

10

20

30

40

Envio da documentação 

solicitada, pela executora.

FIM

COAMB emite Termo de 

Nada Consta.

Atividade não começa.

Obra/Serviço

Liberado.

50

60

70
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ANEXO IV – NADA CONSTA AMBIENTAL - COAMB 
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INSTRUÇÃO DE PREEENCHIMENTO 

 

Campo 01 Nomes do responsável pela Coordenadoria de meio ambiente EMAP. 

Campo 02 Número da matrícula e/ou CPF do responsável pela Coordenadoria de meio 

ambiente EMAP. 

Campo 03 Nome da Empresa que iniciará ou está finalizando suas atividades 

Campo 04 Informar para que o nada consta ambiental 

Campo 05 Nome do representante da empresa 

Campo 06 Matrícula e/ou CPF do representante da empresa 

Campo 07 Cargo que o representante da empresa ocupa 

Campo 08 Número do contrato firmado entre EMAP e empresa 

Campo 09 Definir se é inicio ou término de atividades da empresa  

Campo 10 Informar, quando houve, a documentação apresentada pela empresa a COAMB 

Campo 11 Data, mês e ano que o nada consta ambiental foi elaborado. 

Campo 12 Assinatura e carimbo do responsável da COAMB 
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ANEXO V – 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

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 

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:   

______________________________13___________                                     

Responsável Empresa

Empresa: Atividade:  Tarefa: Local de Execução:

1 2 3 4

9

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
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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 início 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 VI – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO COAMB 

 

C ó digo

EMAP-RSGA-62

Versão

2

D ata

23/08/2018

EMPRESA
DATA DA 

FISCALIZAÇÃO

TÉCNICO COAMB
REPRESENTANTE 

DA EMPRESA

ATIVIDADE DATA

NÃO 

CONFORMIDADE 

(NC)

EVIDÊNCIAS DA NC OBSERVAÇÕES

5 6 7 8 119 10

PRAZO DE 

CORREÇÃO

EVIDÊNCIA DA 

CORREÇÃO

José Ribamar Hélio Datas

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO COAMB

T í t ulo

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

1

2

3

4
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Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Nome da empresa que está sendo inspecionada 

Campo 02 Nome do técnico da COAMB que efetuou a fiscalização 

Campo 03 Data da fiscalização 

Campo 04 Nome completo do representante da empresa fiscalizada. 

Campo 05 Atividade fiscalizada pela COAMB 

Campo 06 Data da fiscalização  

Campo 07 Descrição detalhada da não conformidade 

Campo 08 Evidências fotográficas da não conformidades 

Campo 09 Prazo de correção da NC (informação dada pela empresa fiscalizada) 

Campo 10 Evidência da correção da NC (resposta da Empresa) 

Campo 11 Observações necessárias e pertinentes 

 


