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1.0 – OBJETIVO 

Estabelecer a sistemática para o credenciamento e cadastramento de empresas que almejam 

realizar as seguintes atividades no Porto Organizado do Itaqui: 

1.1 Abastecimento de combustível 

1.2 Abastecimento de água potável  

1.3 Uso e Fornecimento de bordo 

1.4 Retirada de resíduos de bordo  

1.5 Retirada de resíduos da área primária 

1.6 Fumigação e Dedetização  

1.7 Prestação de serviços técnicos (telefonia, internet) 

1.8 Manutenções marítimas, de boias e Sinalização Náutica 

1.9 Empresas Classificadoras, Controladoras, Inspetoras, de Arqueação e Coleta de Amostras 
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1.10 Empresa de Rebocadores 

1.11 Empresas terceirizadas contratadas pelos Operadores Portuários e outros usuários do 

Porto para desempenharem atividades dentro da área do Porto Organizado 

1.12 Agência Marítima 

1.13 Operadores Portuários – Início das atividades 

1.14 Outras Empresas. 

 

 

2.0 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

2.1 - Lei nº 12.815/2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e 

instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários 

2.2 - Lei n° 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas lesivas ao meio ambiente. 

2.3 - Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) que aprova as instruções complementares do Regulamento do Transporte 

Terrestre de Produtos Perigosos. 

2.4  Resolução nº 2190, de 28 de julho de 2011, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ), que aprova a norma para disciplinar a prestação de serviços de retirada de resíduos de 

embarcações 

2.5 - Lei n° 9.966/2000, que estabelece princípios básicos a serem obedecidos na movimentação 

de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, 

plataformas e navios em águas sob jurisdição nacional 

2.6 - Portaria Ministério da Saúde nº 518/2004, que estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade, e dá outras providências 

2.7 - Portaria Ministério da Saúde nº 2914/2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e 

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

2.8 - Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA nº 72/2009, que 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. 

2.9 - Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA nº 91/2016, que dispõe sobre as boas práticas 

para o sistema de abastecimento de água ou solução alternativa coletiva de abastecimento de 

água em portos, aeroportos e passagens de fronteiras. 

2.10 – Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000. - Institui a classificação de produtos vegetais, 

subprodutos e resíduos de valor econômico, e dá outras providências 
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2.11 - Regulamento de Exploração do Porto do Itaqui – REPOIDT 

2.12 – Procedimento EMAP PC-33: Abastecimento de combustíveis em embarcações, veículos e 

máquinas no Porto do Itaqui 

2.13 – Procedimento EMAP PC-35: Abastecimento de água potável em embarcações no Porto do 

Itaqui; 

2.14 – Procedimento EMAP PO-21: Fumigação e dedetização 

2.15 – Procedimento EMAP PO-18: Gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos da EMAP 

2.16 – Procedimento EMAP PO-10: Retirada de resíduos de bordo 

2.17 – Procedimento EMAP PC-24: Investigação de incidentes e acidentes ambientais 

2.18 - Decreto nº 6268, de 22 de novembro de 2007. - Regulamenta a Lei nº 9.972, de 25 de maio 

de 2000, que institui a classificação de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor 

econômico, e dá outras providências. 

2.19 - Portaria Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, e as normas 

regulamentadoras cabíveis a cada operação;  

2.20 – NORMAN 32 – DPC – Normas da Auditoria Marítima para o Ensino Profissional Marítimo – 

Portuários e Atividades Correlatas. 

2.21. – Procedimento EMAP PC-32: Programa de ambientação do porto do Itaqui – PROAPI. 

2.22. - Procedimento EMAP PO-07: Rotinas Operacionais da Segurança Portuária. 

2.23 – Portaria Secretaria de Portos nº 111, de 7 de agosto de 2013 – estabelece as normas, os 

critérios e os procedimentos para a pré-qualificação dos operadores portuários de que trata o 

inciso IV do art. 16 da Lei nº 12.815, de 5 junho de 2013. 

 

3.0 – DEFINIÇÕES 

 

3.1 - PORTO ORGANIZADO:  

Bem público construído e aparelhado para atender as necessidades de navegação, de 

movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo 

tráfego e operações portuárias sob jurisdição de autoridade portuária. 

 

3.2 – ÁREA DO PORTO ORGANIZADO:  

Área delimitada por ato do Poder Executivo que compreende as instalações portuárias e a 

infraestrutura de proteção e acesso ao porto organizado. 

 

3.3 - ARMADOR:  

Pessoa física ou jurídica que, em seu nome e sob sua responsabilidade, apresta embarcação com 

fins comerciais, pondo-a ou não a navegar por sua conta. 
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3.4 - REPRESENTANTE LEGAL PELA EMBARCAÇÃO:  

Pessoa física ou jurídica investida de poderes legais para praticar atos em nome do proprietário, 

armador ou responsável direto, preposta de gerir ou administrar seus negócios no país, 

constituindo seu agente, preposto, mandatário ou consignatário. 

 

3.5 - AUTORIDADE PORTUÁRIA:  

Autoridade responsável pela administração do porto organizado, competindo-lhe fiscalizar as 

operações portuárias e zelar para que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, 

segurança e respeito ao meio ambiente. 

 

3.6 - AUTORIDADE CONTROLADORA:  

É a responsável perante a 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, sendo: nos portos públicos, a Autoridade Portuária. 

 

3.7 - PLANO DE EMERGÊNCIA (PE):  

Conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a 

serem desencadeadas imediatamente após um incidente, bem como definem recursos humanos, 

materiais e equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à poluição de águas. 

 

3.8 - AUTORIDADE DE SAÚDE PÚBLICA:  

O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

responsáveis pela vigilância em saúde em sua respectiva esfera de gestão. 

 

3.9 - GERADOR DE RESÍDUOS: 

Embarcações, plataformas e afins, cujo responsável é pessoa física ou jurídica, de direito público 

ou privado, direta ou indiretamente demandante de serviço de retirada de resíduos em instalação 

portuária brasileira. 

 

3.10 - EMPRESA COLETORA DE RESÍDUOS:  

Pessoa jurídica, de direito público ou privado, habilitada perante os órgãos competentes, 

credenciada pela autoridade controladora para a prestação de serviços de retirada de resíduos de 

embarcações em instalação portuária brasileira. 

 

3.11 - RESÍDUOS DE EMBARCAÇÃO:  
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Resíduos sólidos, semissólidos ou pastosos, e líquidos gerados durante a operação normal da 

embarcação, tais como: resíduo hospitalar ou de saúde, água de lastro suja, água oleosa de 

porão, mistura oleosa contendo químicos, resíduos oleosos (borra), água com óleo resultante de 

lavagem de tanques, crosta e borra resultantes da raspagem de tanques, substâncias químicas 

líquidas nocivas, esgoto e águas servidas, lixo doméstico operacional, resíduos de limpeza de 

sistemas de exaustão de gases e substâncias redutoras da camada de ozônio. 

 

3.12 – CREDENCIAMENTO:  

Procedimento administrativo pelo qual a empresa é qualificada pela autoridade Portuária para 

prestar serviços na área alfandegada. 

 

3.13 – CADASTRO: 

Uma coletânea de dados e/ou um arquivo, que reúne todas as informações possíveis para que 

empresas possam atuar na área primária do porto do Itaqui. 

 

3.14 – SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DE EMBARCAÇÃO:  

Serviço prestado por empresa coletora de resíduos credenciada pela autoridade controladora, 

consistindo em: transbordo para outro meio de transporte, recebimento em terra por pessoal 

habilitado e equipamento adequado, seu tratamento em local apropriado quando exigido por 

legislação pertinente, manutenção da segregação, e transporte para o local de destino final 

apropriado, normalmente localizado fora da instalação portuária. 

 

3.15 – ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO:  

Água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, 

independentemente da sua origem. 

 

3.16 – EMAP:  

Empresa Maranhense de Administração Portuária 

 

3.17 – COAMB:  

Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP 

 

3.18 – MS:  

Ministério da Saúde 

 

3.19 – IBAMA: 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
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3.20 – SEMA:  

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

 

3.21 – ANVISA:  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 

3.22. – COSET:  

Coordenadoria de Segurança do Trabalho da EMAP 

 

3.23. – GEOPE:  

Gerência de Operações da EMAP 

 

3.24. – GELOG: 

Gerência de Logística da EMAP 

 

3.25 – GESEP: 

Gerência de Segurança Patrimonial 

 

3.26 – OPERADOR PORTUÁRIO:  

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. 

 

 

4.0 – RESPONSABILIDADES 

 

4.1 – COMPETE À GELOG 

4.1.1 Gerenciar a abertura de processo administrativo, controle do fluxo desse procedimento, 

prazos de vencimento dos certificados e emissão dos certificados;  

4.1.2 Autorizar a liberação de atividades na área primária, certificando-se antecipadamente 

sobre a inexistência de quaisquer restrições às operações ou exercício da atividade a ser 

autorizada. 

 

4.2 – COMPETE À GEOPE 

4.2.1 Fiscalizar as atividades das empresas credenciadas e cadastradas; e,  
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4.2.2 Autorizar, quando solicitado, a saída de amostras representativas de materiais/cargas 

movimentados no porto do Itaqui, mediante a apresentação da correspondência padrão emitida 

pela empresa Classificadora e nomeação formal do contratador da mesma para suportar a ciência 

da coleta e retirada de amostras.  

 

4.3 – COMPETE À COAMB: 

4.3.1 Analisar os aspectos ambientais de credenciamento e cadastramento;  

4.3.2 Estabelecer os procedimentos para a recepção, análise e decisão sobre os aspectos 

ambientais dos pedidos;  

4.3.3 Fiscalizar as atividades das empresas credenciadas;  

4.3.4 Treinar as empresas prestadoras de serviço dentro das normas de meio ambiente e os 

procedimentos ambientais cabíveis para cada atividade. (PROAPI); e, 

4.3.5 Controle dos prazos de vencimento das documentações ambientais apresentadas pelas 

empresas credenciadas;  

 

4.4 – COMPETE À COSET 

4.4.1 Analisar os aspectos de segurança do trabalho de credenciamento e cadastramento;  

4.4.2 Estabelecer os procedimentos para a recepção, análise e decisão sobre os aspectos de 

segurança do trabalho;  

4.4.3 Fiscalizar as atividades das empresas credenciadas, e,  

4.4.4 Treinar as empresas prestadoras de serviço dentro das normas de meio ambiente e os 

procedimentos de segurança do trabalho cabíveis para cada atividade (PROAPI) 

 

4.5 – COMPETE À GESEP 

4.5.1 Liberar login e senha para empresas após processo de credenciamento e cadastro; 

4.5.2 Validar e cadastrar no sistema de acesso ao Porto às empresas que estiverem credenciadas 

e cadastradas. 

 

4.6 - COMPETE À PRESTADORA DE SERVIÇO 

4.6.1 Atender as todas as normas estabelecidas pela EMAP; 

4.6.2 Cumprir todas as normas de saúde, segurança e meio ambiente do Porto do Itaqui; 

4.6.3 Cumprir todos os procedimentos Operacionais, ambientais e de segurança do trabalho; 

4.6.4 Preservar e/ou conservar o meio ambiente; 

4.6.5 Cumprir o Regulamento de Exploração do Porto do Itaqui – REPOIDT, e demais normas da 

Autoridade Portuária, inclusive as de caráter e aplicação geral que vierem a ser estabelecidas; 

4.6.6 Cumprir as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho portuário; 

4.6.7 Comunicar à Autoridade Portuária, de imediato, a ocorrência de acidentes de qualquer 

natureza, ilícitos e violações do sistema de segurança pública portuária; 
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4.6.8 É responsável pelos danos culposamente causados à infraestrutura e às instalações do 

porto organizado; 

4.6.9 Acionar o fluxo de emergência do Porto do Itaqui; e, 

4.6.10 Participar do PROAPI conforme descrito Procedimento EMAP PC-32: Programa de 

ambientação do porto do Itaqui – PROAPI. 

 

5.0 – DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

5.1 As empresas interessadas em atuar na área primária do Porto do Itaqui deverão seguir esse 

procedimento conforme descrito no Fluxograma (Anexo I). 

 

5.2 As Etapas do processo de credenciamento e cadastro são: 

5.2.1 Etapa 01: Requerimento por parte da empresa interessada, juntamente com a 

documentação requerida para cada tipo de atividade a ser desenvolvida pela requerente. 

5.2.2 Etapa 02: Análise das documentações pelos setores competentes da EMAP. 

5.2.3 Etapa 03: Deferimento ou indeferimento do processo de credenciamento ou 

cadastramento. 

 

5.3 EMPRESAS SUJEITAS AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO: 

5.3.1. – AS EMPRESAS SUJEITAS AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO SÃO: 

5.3.1.1  Abastecimento de combustível 

5.3.1.2 Abastecimento de água potável 

5.3.1.3 Retirada de resíduos de bordo 

5.3.1.4 Retirada de resíduos da área primária 

5.3.1.5 Fumigação e Dedetização 

5.3.1.6 Outras Empresas.* 

 

NOTA: No item outras empresas* as documentações serão solicitadas de acordo com o risco e 

possíveis impactos ambientais ou de segurança que a empresa poderá ocasionar durante suas 

atividades na área primária do Porto do Itaqui. Nessas situações, deverá a empresa, previamente 

ao início do processo de credenciamento procurar os setores COAMB e/ou COSET para o 

levantamento das informações/documentações necessárias. 

 

5.3.2 – As empresas descritas no rol citado do item 5.3.1 deverão preencher o formulário 

Requerimento de Credenciamento (Anexo II), anexando todas as documentações descritas de 

acordo com a atividade exercida e descritas nesse procedimento. 
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5.3.3 – Com todas as documentações devidamente levantadas, as empresas deverão dirigir-se ao 

protocolo da EMAP, localizado na sede administrativa da EMAP, com pedido endereçado à 

GELOG. 

 

5.3.4 – Representantes legais da pessoa jurídica credenciada são pessoas físicas designadas em 

estatuto ou contrato social, em ato de eleição de administradores, ou em procuração, com 

poderes para representa-la perante a Administração Pública Federal. 

NOTA: Quando as empresas credenciadas se fizerem representar por procuradores, a outorga de 

poderes deve ser feita por meio de procuração, da qual constem, explicitamente, os poderes para 

representa-la o outorgante junto à EMAP. 

 

5.3.5 – Os documentos serão apresentados ou ainda podendo ser autenticada pelo técnico 

competente mediante apresentação dos originais, e deverão estar válidos na data de sua 

apresentação. 

 

5.3.6 – Não será considerada restrição ao credenciamento a apresentação de documentos dos 

quais constem eventuais débitos que estejam sendo questionados administrativa ou judicialmente, 

exigindo-se, neste último caso, tutela apresentação de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 

 

5.3.7 – As empresas devidamente credenciadas, somente poderão atuar na área primária quando 

comprovarem a participação em todos os treinamentos necessários e exigidos pela Autoridade 

Portuária. 

 

5.3.8 – O credenciamento da empresa será avaliado a cada 03 (três) anos, podendo ser solicitado 

mais documentações.  

NOTA: No que se refere ao cadastro para acesso na área primária do porto do Itaqui, a 

prestadora de serviço deverá seguir o procedimento EMAP PO-07. 

 

5.4 - OPERADORES PORTUÁRIOS – INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

5.4.1 – De posse do Certificado de Operador Portuário, os operadores portuários somente terão o 

inícios das suas atividades na área primária do Porto do Itaqui autorizadas após o protocolo das 

documentações descritas nesse procedimento (ver item 5.6.6.1), devidamente aprovadas pelos 

setores competentes.  

 

5.4.2 – O Operador Portuário deverá preencher o formulário de Requerimento de Credenciamento 

devendo assinalar o campo Operador Portuário.  
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5.4.3 - Com todas as documentações devidamente levantadas, o Operador Portuário deverá 

dirigir-se ao protocolo da EMAP, localizado na sede administrativa da EMAP e protocolizar pedido 

de início de operações, que deve ser endereçado ao setor à GELOG. 

 

5.5 DOCUMENTAÇÕES ANEXADAS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 

CREDENCIAMENTO: 

5.5.1 – DEVERÃO ESTÃO ANEXADAS EM TODOS OS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO 

AS SEGUINTES DOCUMENTAÇÕES: 

5.5.2 Certidão de FGTS; 

5.5.3 Certidão Negativa de Débito Federal  ou Certidão Federal Positiva com Efeito de Negativa; 

5.5.4 Certidão Negativa de Débito – Estadual ou Certidão Estadual Positiva com Efeito de 

Negativa; e, 

5.5.5 Certidão Negativa de Débito Municipal ou Certidão Municipal Positiva com Efeito de 

Negativa. 

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA  

5.5.6 Estatuto ou contrato social, consolidado e em vigor, com atividade de operador portuário 

definida no objeto social, devidamente registrado no órgão competente; 

5.5.7 Comprovação da nomeação ou investidura dos representantes legais da pessoa jurídica  

5.5.8 Comprovação da inscrição no cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ); 

5.5.9 Documentação de comprovação da idoneidade financeira ; 

5.5.10 Certidão negativa de pedidos de falência ou concordata, ou execução patrimonial, 

expedida pelo cartório distribuidor da sede e filiais da pessoa jurídica; e, 

5.5.11 Referências bancárias atestadas por instituição financeira.  

 

5.6 – DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS ANEXADAS AO PROCESSO DE 

CREDENCIAMENTO: 

 

5.6.1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM EMBARCAÇÕES: 

5.6.1.1 Documentações Ambientais: 

a) Licença Ambiental Vigente; 

b) Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE válida; 

c) Registro com dados atualizados sobre o fornecedor e/ou sobre a fonte de água; 

d) Comprovante de conformidade com a Autoridade Sanitária; 

e) Outorga de captação de água potável expedido pelo órgão ambiental; 

f) Alvará Sanitário, adquirido junto à Autoridade de Saúde Pública; 

g) Alvará Sanitário dos caminhões/tanques que irão realizar o transporte da água; e, 

h) Inventário de máquinas e/ou equipamentos a serem utilizados na atividade. 
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5.6.1.2  Documentações de segurança do trabalho: 

a) PPRA vigente; 

b) ASO dos trabalhadores que serão empregados nas atividades a serem executadas; 

c) APR ou Procedimento das atividades a serem executadas; 

d) Certificado dos treinamentos dos trabalhadores de acordo com a característica da atividade a 

ser executada; 

e) Ordem de serviço dos trabalhadores envolvidos na atividade, conforme NR 01, item 1.7 

f) Inventário de máquinas e/ou equipamentos a serem utilizados na atividade; 

 

5.6.1.3 - No que refere ao inventário de máquinas e equipamentos a empresa deverá entregar, a 

lista bem como seus respectivos planos de manutenções devidamente assinado por pessoa 

habilitada, de todas as máquinas que serão utilizadas nas modalidades de abastecimentos 

permitidas pela EMAP. 

5.6.1.4 – A empresa deverá informar sobre a intenção de efetuar abastecimento a contrabordo no 

ato do credenciamento. 

5.6.1.5 – Caso a empresa não cumpra com todos os requisitos solicitados em procedimentos 

ambientais, segurança, o credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, conforme item 5.10 

e REPOIT. 

5.6.1.6 – A empresa deverá seguir o Procedimento EMAP PC-35. 

 

5.6.2 - ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE EMBARCAÇÕES: 

5.6.2.1 Documentações Ambientais: 

a) Licenças ambientais vigentes; 

b) Documentação de habilitação concedida pelos órgãos reguladores competentes (Agência 

Nacional de Petróleo – ANP, CREA); 

c) Cadastro Técnico Federal (CTF) expedido pelo IBAMA; 

d) Cópia do Plano de Emergência Individual (PEI), devidamente protocolado no órgão Ambiental; 

e) Plano de Emergência (PE), devendo contemplar Plano de Manutenção de 

Equipamentos/sistemas, plano de Procedimento operacional e Plano de Resposta a 

incidente/acidente; 

f) Contrato com a empresa especializada para prestação de serviços preventivos e emergenciais 

de atendimento a incidentes ambientais de vazamento de óleo e produtos perigosos na área do 

Porto do Itaqui, de, no mínimo, 01 (um) ano de vigência, sendo obrigatório que a empresa esteja 

situada em São Luís/MA; 

g) Seguro Ambiental – Valor de cobertura mínima de R$ 2 (dois) milhões de reais; e, 

h) Inventário de máquinas e/ou veículos a serem utilizados no abastecimento. 

 

5.6.2.2 Documentações de segurança do trabalho: 
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a) PPRA vigente; 

b) ASO dos trabalhadores envolvidos na atividade; 

c) APR ou Procedimento das atividades a serem executadas; 

d) Certificado dos treinamentos dos trabalhadores de acordo com a característica da atividade; 

e) Inventário de máquinas e/ou equipamentos a serem utilizados na atividade; e, 

f) Ordem de serviço dos trabalhadores envolvidos na atividade, conforme NR-01, item 1.7. 

 

5.6.2.3 – No que refere ao inventário de máquinas e equipamentos a empresa deverá entregar, a 

lista, bem como seus respectivos planos de manutenções devidamente assinado por pessoa 

habilitada, de todas as máquinas que serão utilizadas nas modalidades de abastecimentos 

permitidas pela EMAP. 

5.6.2.4 – Caso a empresa não cumpra com todos os requisitos solicitados em procedimentos 

ambientais e de segurança, o credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, conforme item  

5.6.2.5 – A empresa deverá seguir o Procedimento EMAP PC-33. 

 

5.6.3 - RETIRADA DE RESÍDUOS DE BORDO 

5.6.3.1 Documentações Ambientais 

a) Licença Ambiental da empresa para atividade de gerenciamento de resíduos sólidos 

b) Licença ambiental de resíduos perigosos, quando couber. 

c) Licença ambiental da empresa de destinação ambiental dos resíduos 

d) Para resíduos perigosos: Contrato com empresa devidamente licenciada para destinação 

ambiental de resíduos perigosos com vigência de no mínimo 01 (um) ano. 

e) Licença ambiental para transporte de resíduos perigosos. 

f) Autorização de funcionamento da empresa (AFE) emitido pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA); 

g) Plano de Combate a Emergência (PCE), para as que retiram resíduos oleosos. 

h) Procedimentos de emergência ambiental/plano de atendimento de emergência (PAE), para as 

empresas que pretendem retirar resíduos líquidos oleosos. 

i) Certificado de cadastro técnico Federal, emitido pelo IBAMA. 

j) Seguro ambiental - Valor mínimo de cobertura de R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais) 

k) Cópia do plano de emergência individual (PEI), devidamente protocolado no órgão ambiental, 

para as empresas que retiram resíduos oleosos.  

l) Plano de emergência (PE), devendo contemplar plano de manutenção de 

equipamentos/sistemas, plano de procedimento operacional e plano de resposta a 

incidente/acidente. 

m)  Contrato com a empresa especializada para prestação de serviços preventivos e emergenciais 

de atendimento a incidentes ambientais de vazamento de óleo e produtos perigosos na área do 
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porto do Itaqui, de, no mínimo, 1 (um) ano de vigência, para empresas que retiram resíduo 

oleoso. 

n) Plano de gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos (PGRSL). 

o) Inventário de máquinas e/ou equipamentos a serem utilizados na atividade; 

p) Licença da empresa ou contrato com outra de no mínimo 01 (um) ano, com destinação final de 

incineração ou autoclavagem para resíduos orgânicos (resíduos retirados de navios 

estrangeiros). 

 

5.6.3.2 Documentações de segurança do trabalho 

a) PPRA vigente; 

b) ASO dos trabalhadores envolvidos na atividade; 

c) APR ou Procedimento das atividades a serem executadas; 

d) Certificado dos treinamentos dos trabalhadores de acordo com a característica da atividade; 

e) Inventário de máquinas e/ou equipamentos a serem utilizados na atividade; e, 

f) Ordem de serviço dos trabalhadores envolvidos na atividade, conforme Nr-01, item 1.7. 

 

5.6.3.3 Para as empresas de retirada de resíduos de bordo o credenciamento possui validade de 

03 (três) anos. 

5.6.3.4 No que refere ao inventário de máquinas e equipamentos a empresa deverá entregar, a 

lista bem como seus respectivos planos de manutenções devidamente assinado por pessoa 

habilitada, de todas as máquinas que serão utilizadas nas modalidades de abastecimentos 

permitidas pela EMAP. 

5.6.3.5 Caso a empresa não cumpra com todos os requisitos solicitados em procedimentos 

ambientais de segurança, o credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, conforme item 

5.10. 

 

5.6.3.6 A empresa deverá seguir Procedimento EMAP PO-10. 

 

5.6.4 - FUMIGAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EM EMBARCAÇÕES E DEMAIS ÁREAS DA ÁREA 

PRIMÁRIA: 

5.6.4.1 Documentação de meio Ambiente 

a) Licença ambiental vigente; 

b) Registro e certificado de Credenciamento no MAPA; e, 

c) Seguro Ambiental - Valor de cobertura mínima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

5.6.4.2  Documentação de Segurança do trabalho: 

a) PPRA vigente; 

b) ASO dos trabalhadores envolvidos na atividade; 
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c) APR ou Procedimento das atividades a serem executadas; 

d) Certificado dos treinamentos dos trabalhadores de acordo com a característica da atividade; 

e) Inventário de máquinas e/ou equipamentos a serem utilizados na atividade; e, 

f) Ordem de serviço dos trabalhadores envolvidos na atividade, conforme Nr-01, item 1.7. 

 

5.6.4.3 – Caso a empresa não cumpra com todos os requisitos solicitados em procedimentos 

ambientais de segurança, o credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, conforme item 

5.10. 

5.6.4.4 – A empresa deverá seguir o Procedimento EMAP PO-21. 

 

5.6.5. - RETIRADA DE RESÍDUOS DA ÁREA PRIMÁRIA 

5.6.5.1 Documentos de Meio Ambiente: 

a) Licença ambiental da empresa responsável pelo gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos 

b) Licença ambiental da empresa de gerenciamento de resíduos perigosos, caso necessário;  

c) Licença ambiental da empresa responsável pela destinação dos resíduos ou contrato com 

empresa, devidamente licenciada, firmado no mínimo 01 (um) ano. 

d) Licença ambiental da empresa responsável pelo transporte; 

e) Autorização de funcionamento da empresa (AFE) emitido pela agência nacional de vigilância 

sanitária (ANVISA); 

f) Certificado de Cadastro Técnico Federal (CTF), emitido pelo IBAMA. 

g) Plano de gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos (PGRSL); 

h) Inventário de máquinas e/ou equipamentos a serem utilizados na atividade. 

 

5.6.5.2 – No que refere ao inventário de máquinas e equipamentos a empresa deverá entregar, a 

lista bem como seus respectivos planos de manutenções devidamente assinado por pessoa 

habilitada, de todas as máquinas que serão utilizadas nas modalidades de abastecimentos 

permitidas pela EMAP. 

 

5.6.5.3 – Caso a empresa não cumpra com todos os requisitos solicitados em procedimentos 

ambientais de segurança, o credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, conforme item 

5.10. 

 

5.6.5.4 – A empresa deverá seguir o Procedimento EMAP PO-18. 

 

5.6.6 – OPERADOR PORTUÁRIO 

5.6.6.1 – As documentações necessárias para iniciar as atividades na área primária do Porto do 

Itaqui são: 

a) Requisitos legais de Meio Ambiente: 
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 Cópia do plano de emergência individual (PEI), devidamente protocolado no órgão ambiental;  

 Plano de Atendimento a Emergência (PAE); 

 Inventários, equipamentos, máquinas e veículos, de responsabilidade do Operador Portuário; 

e, 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos (PGRSL) com a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART). 

 

b) Requisitos Legais de Segurança do trabalho: 

 Programa de conservação auditiva (PCA), conforme PCMSO; 

 Programa de proteção respiratória (PPR), conforme PCMSO; 

 Livro de inspeção do ministério do trabalho; 

 Procedimento das atividades (quando for qualificada); 

 Memorial de cálculo, laudos e anotação de responsabilidade técnica (ART) dos equipamentos 

portuários; e, 

 Demais itens solicitados no Anexo VI deste Procedimento. 

 

c) Documentações para GEOPE: 

 Procedimentos operacionais detalhados das operações que pretende executar no porto do 

Itaqui 

 

d) Documentação para o Comitê de Pré-Qualificação de Operadores Portuários 

 Contratação de apólice de seguro nas condições estabelecidas na Portaria SEP nº 111/2013. 

 

5.7 - EMPRESAS SUJEITAS AO PROCESSO DE CADASTRO: 

5.7.1 – AS EMPRESAS QUE ESTÃO SUJEITAS PARA O PROCESSO DE CADASTRO SÃO: 

a) Prestação de serviços técnicos (telefonia, internet). 

b) Manutenções marítimas, de boias e Sinalização Náutica. 

c) Empresas Classificadoras, Controladoras, Inspetoras, de Arqueação e Coleta de Amostras 

d) Empresa de Rebocadores 

e) Empresas terceirizadas contratadas pelos Operadores Portuários e outros usuários do Porto 

para desempenharem atividades dentro da área do Porto Organizado 

f) Agência Marítima 

g) Uso e Fornecimento de bordo 

h) Outras Empresas*. 

NOTA: No item outras empresas* as documentações serão solicitadas de acordo com os riscos 

operacionais que a empresa poderá ocasionar durante suas atividades na área primária do Porto 

do Itaqui. Devendo a empresa antes de iniciar o processo de cadastro procurar os setores GEOPE 

ou GELOG para o levantamento das informações necessárias. 
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5.7.2 – As empresas descritas no rol citado no item 5.7.1 deverão preencher o formulário 

Requerimento de Cadastro (Anexo III), anexando todas as documentações descritas de acordo 

com a atividade exercida e descritas nesse procedimento (ver item 5.8). 

5.7.3 – Com todas as documentações devidamente levantadas, as empresas deverão dirigir-se ao 

protocolo da EMAP, localizado na sede administrativa da EMAP. A documentação deverá ser 

endereçada ao setor GELOG. 

5.7.4 – Representantes legais da pessoa jurídica credenciada são pessoas físicas designadas em 

estatuto ou contrato social, em ato de eleição de administradores, ou em procuração, com 

poderes para representa-la perante a Administração Pública Federal. 

5.7.5 – O cadastro da empresa será avaliado a cada 03 anos, podendo ser solicitado mais 

documentações. 

 

5.8 - DOCUMENTAÇÕES ANEXADAS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

CADASTRO: 

5.8.1 - AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA: 

5.8.1.1 Cópias do Contrato ou Estatuto Social consolidado e em vigor, com atividade/serviço em 

que a empresa esteja pleiteando efetuar na área do porto, definida no objeto social, devidamente 

registrado no órgão competente.  

5.8.1.2 Comprovante de Inscrição no CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal 

5.8.1.3 Autorização de Funcionamento de empresa (AFE) – Expedido pela ANVISA 

 

5.8.2 EMPRESAS USO E FORNECIMENTO DE BORDO 

5.8.2.1 Documentações de meio ambiente: 

a) Alvará de funcionamento da empresa, expedido pela prefeitura; 

b) Registro na vigilância Sanitária e/ou ANVISA; 

c) Certificado atualizado da última dedetização ou fumigação de acordo com o cronograma. 

 

NOTA: A GELOG e/ou COAMB poderá solicitar anualmente comprovações de dedetização do 

local. Caso não entregue a empresa poderá ter cadastro suspenso. 

 

5.8.3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EMBARCAÇÕES (TELEFONIA, 

INTERNET) E EMPRESAS DE MANUTENÇÕES MARÍTIMAS: 

5.8.3.1 Cópias do Contrato ou Estatuto Social consolidado e em vigor, com atividade/serviço em 

que a empresa esteja pleiteando efetuar na área do porto, definida no objeto social, devidamente 

registrado no órgão competente.  

5.8.3.2 Comprovante de Inscrição no CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal. 
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NOTA: Ao efetuar o cadastro a empresa deverá informar os funcionários e as atividades 

especificas do serviço técnico. Exemplo: telefonia, manutenção marítima, de boias e sinalização 

náutica, etc. 

 

5.8.3.3 – Em se tratando de serviços de manutenções é necessário informar no ato do cadastro os 

tipos de manutenções a serem efetuadas na embarcação. 

5.8.3.4 – A COAMB, GELOG ou COSET poderão solicitar no ato do cadastro se caso haja a 

necessidade mais documentos complementares. 

 

5.8.4 - EMPRESAS DE REBOCADORES: 

5.8.4.1 Certificado de Armador 

5.8.4.2 Cópias do Contrato ou Estatuto Social consolidado e em vigor, com atividade/serviço em 

que a empresa esteja pleiteando efetuar na área do porto, definida no objeto social, devidamente 

registrado no órgão competente.  

5.8.4.3 Comprovante de Inscrição no CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal. 

 

5.8.5 - EMPRESAS CLASSIFICADORAS, CONTROLADORAS, INSPETORAS, DE ARQUEAÇÃO 

E COLETA DE AMOSTRAS 

5.8.5.1 Cópias do Contrato ou Estatuto Social consolidado e em vigor, com atividade/serviço em 

que a empresa esteja pleiteando efetuar na área do porto, definida no objeto social, devidamente 

registrado no órgão competente.  

5.8.5.2 Comprovante de Inscrição no CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal. 

5.8.5.3 Certificado de Autorização do MAPA, no caso de Classificadoras de Grãos e da ANP (ou 

outro órgão responsável) no caso de combustíveis e outros produtos químicos. 

 

5.8.6   PARA AS LIBERAÇÕES DE SAÍDAS DE AMOSTRAS, AS CLASSIFICADORAS 

DEVERÃO SEGUIR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: 

5.8.6.1 As Empresas Classificadoras que efetuam coletas de amostras nas operações no Porto do 

Itaqui nomeadas por Clientes, Operadores Portuários, Arrendatários, Órgãos Oficiais e/ou demais 

envolvidos no processo, deverão emitir correspondência endereçada ao Porto do Itaqui, impressa 

e assinada por um Representante Legal, com as informações destacadas em amarelo, conforme 

Modelo de carta da empresa classificadora (Anexo IV). 

 5.8.6.2 Na correspondência acima mencionada, será anexada a nomeação formal dos seus 

contratantes (Clientes/Importadores/Exportadores/Embarcadores/Operadores Portuários) ou 

documento do Órgão Oficial, que servirá de suporte a solicitação de liberação de saída; 

 5.8.6.3 Nos casos de Classificadoras nomeadas pela MAPA, ou àquelas que possuam contrato 

comercial deste serviço com os Operadores Portuários/Clientes/Arrendatários que movimentam 
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carga e requeiram acompanhamento de amostras, basta anexar uma declaração dos mesmos a 

correspondência da Classificadora 

5.8.6.4 O representante da Classificadora deverá obter a primeiramente a aprovação do Setor de 

Operações, obtendo a assinatura de uma das Gerências, Coordenadorias de Operações, na 

ausência destes, O Técnico do CCO/EMAP, mediante autorização da Gestão Operacional ou 

Coordenador de Operações; 

5.8.6.5 Em seguida o Representante obtém a autorização da Coordenadoria ou Inspetoria da 

Guarda Portuária que liberará a saída de amostra, podendo a amostra sair pelo Portão de Acesso 

Norte – PAN da EMAP; 

5.8.6.6 As liberações de amostras são únicas para cada saída, assim a cada nova necessidade de 

saída de amostra será necessária uma nova correspondência com os mesmos requisitos listados 

acima; 

5.8.6.7 A validade de cada saída está limitada a data de emissão da correspondência da 

Classificadora, podendo ser solicitadas antecipadamente as devidas autorizações junto ao Setor 

de Operações e Guarda Portuária, entretanto a saída da mesma valerá somente para a data da 

emissão do referido documento. 

 

5.8.7 - EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

5.8.7.1 Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e em vigor, com atividade/serviço em 

que a empresa esteja pleiteando efetuar na área do porto, definida no objeto social, devidamente 

registrado no órgão competente. 

5.8.7.2  Comprovante de Inscrição no CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal. 

5.8.7.3 Correspondência Oficial do Tomador do Serviço endereçada à EMAP, mencionando os 

detalhes da empresa contratada e informando o tipo de atividade que a terceirizada estará 

desenvolvendo na área do porto, bem como o prazo que a mesma estará efetuando estas 

atividades e assinará em conjunto a Declaração de Responsabilidade. 

5.8.7.3 – Cabe a empresa contratante certificar-se que as empresas contratadas possuam todas 

as documentações ambientais e de segurança do trabalho exigidas em legislações pertinentes, 

podendo a COAMB e COSET solicitar sempre que necessário as comprovações. 

 

5.9. – ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CREDENCIAMENTO E 

CADASTRO 

5.9.1- GELOG EMAP de posse do processo administrativo terá até 05 (cinco) dias úteis para 

avaliar o processo devendo endereçar a COAMB e/ou COSET e GEOPE (quando couber) as 

documentações ambientais e de segurança, respectivamente, descritas nesses procedimentos. 

5.9.2 – A COAMB, COSET e GEOPE de posse do processo administrativo terão 05 (cinco) dias 

uteis para analisar as documentações pertinentes. 
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NOTA: Caso a COAMB, COSET ou GEOPE detectem irregularidades ou pendencias na 

documentação deverão encaminhar um e-mail para empresa copiando o representante da 

GELOG EMAP informando as devidas pendencias encontradas. Nesse caso, o processo de 

análise ficará suspenso até que a empresa retorne com a resolução. Quando a empresa retornar 

com as documentações pendentes a COAMB, COSET ou GELOG terão 03 (três) dias uteis para 

revalidar e repassar o processo. 

 

5.9.3 – Todos os setores envolvidos deverão utilizar o Checklist de Documentações (Anexo V) 

para balizar a análise. 

NOTA: Para Operador Portuário se faz necessário a utilização de Requisitos legais de saúde e 

segurança do trabalho que devem ser apresentados para liberação das atividades de operador 

portuário (Anexo VI). 

 

5.9.4 – Deferido o Certificado de Credenciamento ou Cadastro (Anexo VII), este será formalizado 

pela Autoridade Portuária mediante certificado com validade de 03 (três) anos. 

NOTA: O referido certificado será enviado para empresa, via e-mail, informando-a sobre o 

deferimento. 

 

5.9.5 – Após deferimento do processo e dos treinamentos necessários para atuação na área 

primária, será publicado na internet a Autorização de Atividades (Anexo VIII), onde será definido a 

validade do processo bem como as atividades que a mesma deverá executar na área primária. 

5.9.6. – A qualquer tempo, a Autoridade Portuária poderá solicitar da Empresa Credenciada e/ou 

cadastrada: 

5.9.6.1 A comprovação de que mantém as condições de regularidade apresentadas quando de 

seu credenciamento e cadastro; e, 

5.9.6.2 Informações operacionais de preços praticados e outras, para atender demandas próprias 

e das autoridades intervenientes na atividade portuária. 

 

5.9.7. – Logo após validação do processo de credenciamento e cadastro das empresas, a GELOG 

encaminhará o Certificado de Cadastro ou Credenciamento e Autorização de atividades para 

GESEP. 

5.9.8. – De posse das comprovações dos processos de credenciamento e cadastro, a GESEP 

entregará para empresa login e senha para acesso ao sistema do Porto. 

5.9.9. – De posse dos dados indicados no item anterior, a empresa efetuará o cadastro dos 

veículos e funcionários. 

5.9.10. - A GESEP validará e cadastrará no sistema de dados os funcionários e veículos da 

empresa solicitante.  

NOTA: O prazo de cadastro será de acordo com o descrito nos certificados. 
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5.10. – CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO E CADASTRO: 

5.10.1 – As Empresas Credenciadas e cadastradas deverão comunicar à Autoridade Portuária, no 

prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações nos documentos comprobatórios de sua capacidade 

jurídica, sob pena de suspenção das atividades exercidas na área primária. 

5.10.2 - Ocorrendo transferência de controle societário e/ou alteração da razão social, a 

Autoridade Portuária deve ser previamente informada, de imediato. Sob pena de suspensão das 

atividades exercidas na área primária. 

5.10.3 – As empresas interessadas na renovação do seu credenciamento devem protocolizar 

junto à EMAP, em até 30 (trinta) dias antes do vencimento de seu certificado, todos os 

documentos exigidos neste procedimento 

NOTA: Se na data do vencimento do certificado o processo de renovação de credenciamento não 

tiver sido finalizado em função de pendências documentais da Requerente, indeferir-se-á o pleito, 

devendo-se arquivar o processo, cancelar o certificado e suspender as atividades da empresa em 

questão. 

5.10.4 – As empresas com processo de cadastro, passado o prazo de 03 (três) anos, deverão 

solicitar, no prazo de 30 (trinta) dias, a renovação do cadastro. Devendo assinalar o campo de 

renovação. 

NOTA: A EMAP poderá solicitar novas documentações no ato da renovação.  

5.10.5. - O pedido de cancelamento do credenciamento ou cadastro poderá ser solicitado à 

Autoridade Portuária pela própria Empresa Credenciada ou cadastrada, ou por terceiro 

interessado. 

5.10.6 – A Autoridade Portuária poderá cancelar o credenciamento ou cadastro da Empresa em 

caso de: 

5.10.7.1 Ocorrências desabonadas; 

5.10.7.2 Desempenho insatisfatório; 

5.10.7.3 Transgressões às obrigações estabelecidas pela legislação brasileira e pelas Autoridades 

competentes para fiscalização; 

5.10.7.4 Reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados; 

5.10.6.5 Irresponsabilidades, danos e/ou negligências na proteção ambiental ou na segurança e 

saúde ocupacional. 

5.10.7.6 Outras descritas no REPOITD. 

NOTA: Nos casos em que haja cancelamento do credenciamento ou cadastro, a Empresa 

somente poderá dar entrada em novo pedido após 6 (seis) meses da data do cancelamento. 

 

5.10.8. – A Autoridade Portuária poderá suspender o credenciamento e cadastro da Empresa em 

caso de: 

5.10.8.1 Caso a empresa seja notificada 02 (duas) vezes pelo mesmo motivo; 
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5.10.8.2 Caso a empresa cause incidentes ou acidentes ambientais, conforme procedimento 

EMAP PC-24; 

5.10.8.3 Outras descritas no REPOIT. 

 

5.10.9. – O rol dos itens 5.10.7 e 5.10.8 não são taxativos, sendo possível o cancelamento e 

suspensão do credenciamento e cadastro pela Autoridade Portuária em outras situações, desde 

que por decisão administrativa devidamente justificada. 

 

6.0 – ANEXOS 

6.1 - ANEXO I - Fluxograma 

6.2 - ANEXO II - EMAP-RSGI-74 - REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

6.3 - ANEXO III - EMAP-RSGI-90 – REQUERIMENTO DE CADASTRO 

6.4 - ANEXO IV - EMAP-RSGI-79 – MODELO DE CARTA DA EMPRESA CLASSIFICADORA 

6.5 - ANEXO V - EMAP-RSGI-76 – CHECK LIST DE DOCUMENTAÇÕES 

6.6 - ANEXO VI - EMAP-RSGI-91 REQUISITOS LEGAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO QUE DEVEM SER APRESENTADOS PARA LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

OPERADOR PORTUÁRIO 

6.7- ANEXO VII - EMAP-RSGI-78- CERTIFICADO DE CADASTRO OU CREDENCIAMENTO 

6.8 - ANEXO VIII - EMAP-RSGI-80 – AUTORIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

 

 

7.0 – REGISTROS 

Identificação 
Local do 

Arquivo 
Armazenamento Proteção Recuperação 

Tempo de 

Retenção 

 

 

Descarte 
Tempo 

Base 

legal  

Formulário 

Requerimento 

de 

Credenciamento 

COPLA 

Processo 

administrativo por 

empresa 

Processo 

físico – 

registrado via 

E-DOCS 

Por nome da 

empresa 
05 anos Não Há 

Arquivo 

EMAP 

Formulário 

Requerimento 

de Cadastro 

COPLA 

Processo 

administrativo por 

empresa 

Processo 

físico – 

registrado via 

E-DOCS 

Por nome da 

empresa 
05 anos Não há 

Arquivo 

EMAP 
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8.0- HISTORICO DE REVISÃO 

 

Versão Data Item Revisões 

00 02/07/2018 
1.0 

Acréscimo: Operadores Portuários – Início das atividades e 

outras empresas. 

00 02/07/2018 

2.4 

Exclusão: Resolução n° 2.190, de 28 de julho de 2011, da 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) que 

aprova a norma para disciplinar a prestação de serviços de 

retirada de resíduos de embarcações. Inclusão: Resolução 

nº 4828, de 25 de maio de 2015, da Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAQ), que aprova proposta de 

norma que dispõe sobre prestação de serviços de retirada 

de resíduos de embarcações, em áreas sob a jurisdição de 

instalações portuárias brasileiras (rerratificada pela 

Resolução nº 4865, de 17 de junho de 2016 para incluir os 

anexos I, II e III); 

00 02/07/2018 

2.6 

Exclusão e alteração: Resolução nº 100 de 14 de novembro 

de 2012, da Empresa Maranhense de Administração 

Portuária (EMAP), que estabelece norma para 

credenciamento de empresas habilitadas para a prestação 

dos serviços de retirada de resíduos sólidos e líquidos nas 

embarcações atracadas no âmbito do porto do Itaqui. 

00 02/07/2018 3.34 Acréscimo: GELOG 

CHECKLIST 

documentação 
COPLA 

Processo 

administrativo por 

empresa 

Processo 

físico – 

registrado via 

E-DOCS 

Por nome da 

empresa 
05 anos Não Há Deletar 

Certificado. COPLA 

Processo 

administrativo por 

empresa 

Processo 

físico – 

registrado via 

E-DOCS 

Por nome da 

empresa 
05 anos Não Há 

Arquivo 

EMAP 

Autorização de 

atividades 
COPLA 

Processo 

administrativo por 

empresa 

Processo 

físico – 

registrado via 

E-DOCS 

Por nome da 

empresa 
05 anos Não Há Deletar 
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00 02/07/2018 4.4 Exclusão e alteração: Compete ao Comitê: (...) 

00 02/07/2018 

5.1.2 

Exclusão: Por sua vez, abrirá processo administrativo, 

devidamente direcionado ao setor da EMAP responsável 

pelas empresas, na pessoa de seu gerente e/ou seu 

substituto. Inclusão: obtenção do credenciamento, no setor 

de protocolo da EMAP, devidamente direcionado a GELOG 

EMAP. O protocolo EMAP abrirá um processo de 

administrativo para o setor informado.  

00 02/07/2018 

5.1.2 NOTA 

Acréscimo: A GELOG EMAP, ao receber o processo 

administrativo, irá direcionar para os processos 

administrativos para os setores competentes, conforme 

descrito. 

00 02/07/2018 
5.1.7 NOTA 

Acréscimo: Somente as empresas de resíduos de bordo 

possuirão cadastros com validade de 03 (três) anos; 

00 02/07/2018 

5.2.2 

Acréscimo: (...)obtenção do credenciamento, no setor de 

protocolo da EMAP, devidamente direcionado a GELOG 

EMAP. O protocolo EMAP abrirá um processo de 

administrativo para o setor informado. 

00 02/07/2018 

5.2.2 NOTA 

Acréscimo: A GELOG EMAP, ao receber o processo 

administrativo, irá direcionar para os processos 

administrativos para os setores competentes, conforme 

descrito. 

00 02/07/2018 5.3 Acréscimo: (...)Competência de análise da COAMB 

00 02/07/2018 

5.3.3.2 

Acréscimo e alteração: Para as empresas de retirada de 

resíduos de bordo o credenciamento possui validade de 03 

(três) anos, conforme Resolução Antaq 4828. 

00 02/07/2018 

5.3.3.3 

Acréscimo: As documentações exigidas para 

credenciamento para empresas atuem na retirada de 

resíduos de embarcações são: (...) 

00 02/07/2018 5.4 Acréscimo: (...) Competência de análise da GEOPE: 

00 02/07/2018 5.5 Acréscimo e alteração dos itens 5.5.1 à 5.5.3 

00 02/07/2018 5.6 Acréscimo e alteração dos itens 5.6.1 à 5.6.4 

00 02/07/2018 

 

Alteração do Anexo I: acréscimo dos itens: Documentação 

endereçada aos cuidados do setor GELOG EMAP ne 

Operadores Portuários. 

01 28/08/2018 4.5 Inclusão: Compete à Prestadora de Serviço (...) 
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01 28/08/2018 5.1 

Alteração: As empresas interessadas em atuar na área 

primária do Porto do Itaqui deverão seguir esse 

procedimento conforme descrito no fluxograma (Anexo VII). 

01 28/08/2018 5.2 
Alteração: As Etapas do processo de credenciamento e 

cadastro são: (...) 

01 28/08/2018 5.3 
Alteração: Empresas sujeitas ao Processo de 

credenciamento: (...) 

01 28/08/2018 5.4 Alteração: Operadores Portuários – Início das atividades 

01 28/08/2018 5.5 
Alteração: Documentações anexadas ao processo 

administrativo de credenciamento: (...) 

01 28/08/2018 5.6 
Alteração: Documentações técnicas anexadas ao processo 

de credenciamento: (...) 

01 28/08/2018 5.7 Alteração: Empresas sujeitas ao Processo de cadastro: (...). 

01 28/08/2018 5.8 
Alteração: Documentações anexadas ao processo 

administrativo - Cadastro: (...) 

01 28/08/2018 5.9 
Alteração: Análise do processo administrativo – 

Credenciamento e cadastro 

01 28/08/2018 5.10 
Alteração: Cancelamento e suspensão do credenciamento e 

cadastro: (...) 

01 28/08/2018 Anexo II Inclusão: Formulário Requerimento de Cadastro 

01 28/08/2018 Anexo VII 

Inclusão: Requisitos legais de saúde e segurança do 

trabalho que devem ser apresentados para liberação das 

atividades de operador portuário 

01 28/08/2018 Anexo VIII Inclusão fluxograma 

01 
28/08/2018 

Anexo 
Alteração do anexo I: exclusão dos itens 42 e 45. Inclusão e 

alteração dos itens: 40, 41, 42 e 43. 

02 
26/09/2018 

2.21 
Acréscimo: Procedimento EMAP PC-32: Programa de 

ambientação do porto do Itaqui – PROAPI. 

02 
26/09/2018 

2.22 
Acréscimo: Procedimento EMAP PO-07: Rotinas 

Operacionais da Segurança Portuária.  

02 

26/09/2018 

2.23 

Acréscimo: Portaria Secretaria de Portos nº 111, de 7 

de agosto de 2013 – estabelece as normas, os 

critérios e os procedimentos para a pré-qualificação 

dos operadores portuários de que trata o inciso IV do 

art. 16 da Lei nº 12.815, de 5 junho de 2013. 
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02 26/09/2018 3.26 Acréscimo: OPERADOR PORTUÁRIO: (...) 

02 

26/09/2018 

4.3.5 

Acréscimo: Controle dos prazos de vencimento das 

documentações ambientais apresentadas pelas empresas 

credenciadas; 

02 

26/09/2018 

4.6.10 

Acréscimo: Participar do PROAPI conforme descrito 

Procedimento EMAP PC-32: Programa de ambientação do 

porto do Itaqui – PROAPI. 

02 

26/09/2018 

5.3.8 NOTA 

Acréscimo: No que se refere ao cadastro para acesso na 

área primária do porto do Itaqui, a prestadora de serviço 

deverá seguir o procedimento EMAP PO-07.  

02 

26/09/2018 

5.4.1 

Alteração: De posse do Certificado de Operador Portuário, 

os operadores portuários somente terão o início das suas 

atividades na área primária do Porto do Itaqui autorizadas 

após o protocolo das documentações descritas nesse 

procedimento (ver item 5.6.6.1), devidamente aprovadas 

pelos setores competentes. 

02 26/09/2018 5.5.3 Exclusão e alteração: Certidão de INSS; 

02 
26/09/2018 

5.6.6.1 d 
Inclusão: Documentação para o Comitê de Pré-Qualificação 

de Operadores Portuários 

02 

26/09/2018 

5.7.5 

Exclusão e alteração: As empresas devidamente 

cadastradas, só poderão atuar na área primária quando 

comprovarem a participação em todos os treinamentos 

necessários e exigidos pela EMAP. 

02 

26/09/2018 

5.8.1.4 

Exclusão: Todos os funcionários que irão adentrar na área 

primária, serão necessários a comprovação de participação 

no PROAPI e quando couber, direção defensiva. 

02 

26/09/2018 

5.8.2.2 

Exclusão: Todos os funcionários que irão adentrar na área 

primária, serão necessários a comprovação de participação 

no PROAPI e quando couber, direção defensiva. 

02 

26/09/2018 

5.8.3.3 

Exclusão: Todos os funcionários que irão adentrar na área 

primária, serão necessários a comprovação de participação 

no PROAPI e quando couber, direção defensiva. 

02 

26/09/2018 

5.8.4.4 

Exclusão: Todos os funcionários que irão adentrar na área 

primária, serão necessários a comprovação de participação 

no PROAPI e quando couber, direção defensiva. 

02 
26/09/2018 

5.8.6.8 
Exclusão: Todos os funcionários que irão adentrar na área 

primária, serão necessários a comprovação de participação 
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no PROAPI e quando couber, direção defensiva. 

02 

26/09/2018 

5.8.7.4 

Exclusão: Todos os funcionários que irão adentrar na área 

primária, serão necessários a comprovação de participação 

no PROAPI e quando couber, direção defensiva. 

02 

26/09/2018 

5.10.1  

Exclusão e alteração: A empresa terá 10 (dez) dias antes do 

término da validade do credenciamento ou cadastro para dá 

entrada no processo de renovação, devendo apresentar as 

documentações pendentes que serão solicitadas pelos 

setores da EMAP. 

02 

25/09/2018 

5.10.3 

Inclusão e alteração: As empresas interessadas na 

renovação do seu credenciamento devem protocolizar junto 

à EMAP, em até 30 (trinta) dias antes do vencimento de seu 

certificado, todos os documentos exigidos neste 

procedimento. 

02 

25/09/2018 

5.10.3 NOTA 

Inclusão: Se na data do vencimento do certificado o 

processo de renovação de credenciamento não tiver sido 

finalizado em função de pendências documentais da 

Requerente, indeferir-se-á o pleito, devendo-se arquivar o 

processo, cancelar o certificado e suspender as atividades 

da empresa em questão. 

02 

25/09/2018 

5.10.4 

Inclusão e alteração: As empresas com processo de 

cadastro, passado o prazo de 03 (três) anos, deverão 

solicitar, no prazo de 30 (trinta) dias, a renovação do 

cadastro. Devendo assinalar o campo de renovação. 

02 
25/09/2018 

5.10.4 
Inclusão: A EMAP poderá solicitar novas documentações no 

ato da renovação. 

02 

25/09/2018 

5.10.7.6 NOTA 

Inclusão: Nos casos em que haja cancelamento do 

credenciamento ou cadastro, a Empresa somente poderá 

dar entrada em novo pedido após 6 (seis) meses da data do 

cancelamento 
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ANEXO I: FLUXOGRAMA   

OK?

INÍCIO

Empresa interessada no 
credenciamento ou cadastro 

entra com processo na sede da 
EMAP

Sim

Não

Processo é endereçado para 
GELOG EMAP

GELOG endereça processo 
para COAMB

Após COAMB analisar 
documentos encaminhar para 

COSET

Após COSET analisar 
documentos encaminhar para 

GEOPE (se for operador 
portuário)

Após avaliação da COSET ou 
GEOPE (quando couber) 

retornar processo para GELOG

GELOG preenche o certificado e 
liberação da atividade e 
encaminha para GESEP

FIM

Processo fica aguardando 

resolução das pendências 

GESEP libera login e senha 
para cadastro no sistema

Empresa efetua cadastro que é 
validado no sistema pela 

GESEP
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Anexo II - EMAP-RSGI-74 REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

C ó digo

EMAP-RSGA-74

Versão

2

D ata

28/08/2018

Jéssica Galvão Hélio Dantas

Nº (7)

Especificação de 

serviços (40)

Documentação Jurídica 

no procedimento (41)

Documentação técnica do 

procedimento (42)
Assinalar campo (43)

Tipos de Operações

Ver item 5.6.6

(  ) Via caminhão

(  ) Via tóneis
Ver item 5.6.2

(  ) Via caminhão

(  ) Contrabordo
Ver item 5.6.1

(  ) Resíduos Perigosos

(   ) Resíduos orgânicos

(  ) Demais Resíduos

Ver item 5.6.3

Ver item 5.6.4

Ver item 5.6.5

Especificar serviços

Ver item 5.3.1 NOTA

(  ) CADASTRO (  ) CREDENCIAMENTO

Assinatura:

Nome:

Assinatura:

Nome:

4. DATA E ASSINATURA DO (S) RESPONSÁVEL (EIS) LEGAL (IS) (49)

Local:

Data: 

3. ATIVIDADE A SER REALIZADA 

Outros Representantes Legais:(32) Representante técnico perante a Autoridade portuária: (36)

CPF: (33)

Cargo:(34) Tel.Cel.(35)

CPF: (37)

Cargo: (38) Tel. Cel. (39)

CPF: (25)

Cargo: (26) Tel. Cel. (27)

CPF: (29)

Cargo: (30) Tel. Cel. (31)

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS:

Representante Legal: (24) Responsável Técnico Perante a Autoridade Portuária: (28)

CEP: (19) Cidade: (20) UF: (21) Telefone Fixo: (22)

Endereço da Filial - Logradouro (15) Nº (16) Complemento (17) Bairro (18)

E-mail: (23)

T í t ulo

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

Documentação endereçada aos cuidados do setor GELOG EMAP

Endereço da Sede - Logradouro: (6) Bairro:(9)

Complemento: (8)

CEP: (10) Cidade: (11) UF: (12) Telefone Fixo(13) E-mail (14)

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:

CNPJ: (2) Inscrição Estadual: (3) Capital Social 

Integralizado: (4)

Patrimônio Líquido: (5)

Razão Social: 1

DECLRAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS

________(47)_____________ ((RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA),  ______(48)________ (CNPJ Nº),declara, conhecer os 

procedimentos de saúde, segurança, meio ambiente e operacionais que constam no site do Porto do Itaqui

Endereço de e-mail para contato: (50)

Empresas

CREDENCIAMENTO 

Ver item 5.5.1

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

___________(45)___________ (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA),  ______(46)________ (CNPJ Nº), declara, sob as penas da lei, 

que conhece e cumpre as leis ambientais e as normas de segurança do trabalho do Porto do Itaqui.

Retirada de 

resíduos da área 

primária

Outras empresas

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO (44)

Operação Portuário

Abastecimento de 

Combustível

Abastecimento de 

Água Potável

Retirada de 

resíduos de bordo

Fumigação e/ou 

Dedetização

Assinatura:

Nome:
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Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Nome da razão social da empresa 

Campo 02 CNPJ da empresa; 

Campo 03 Número da Inscrição estadual; 

Campo 04 Capital social integralizado da empresa 

Campo 05 Patrimônio líquido da empresa 

Campo 06 Endereço da sede da empresa; 

Campo 07 Número do endereço da empresa; 

Campo 08 Complemento do endereço da empresa 

Campo 09 Bairro onde a sede da empresa fica localizada 

Campo 10 CEP da empresa; 

Campo 11 Cidade onde a sede da empresa está localizada; 

Campo 12 UF da localização da empresa 

Campo 13 Telefone fixo da empresa 

Campo 14 E-mail da empresa; 

Campo 15 Endereço da filial da empresa; 

Campo 16 Número do endereço da empresa filial 

Campo 17 Complemento do endereço da empresa filial 

Campo 18 Bairro onde a sede da empresa fica localizada; 

Campo 19 CEP da empresa filial; 

Campo 20 Cidade onde a filial da empresa está localizada 

Campo 21 UF da localização da empresa filial 

Campo 22 Telefone fixo da empresa filial 

Campo 23 E-mail da empresa filial 

Campo 24 Nome completo do Representante legal da empresa; 

Campo 25 CPF do representante legal 

Campo 26 Cargo do representante legal; 

Campo 27 Telefone celular do representante da empresa com DDD; 

Campo 28 Nome completo do Representante técnico perante autoridade portuária 

Campo 29 CPF do representante técnico 

Campo 30 Cargo do representante técnico 



CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PORTO DO ITAQUI 

EMAP-PC-57 Data: 08/10/2018 Ver.: 3 

 

 Página 30 de 42 

   

 

Campo 31 Telefone celular do representante técnico com DDD 

Campo 32 Informar o (s) nome (s) completo de outro (s) representante (s) legal (is), caso haja 

Campo 33 CPF do (s) representante (s) legal (is) 

Campo 34 Mencionar cargo de outro (s) representante (s) legal (is); 

Campo 35 Telefone celular do (s) representante (s) legal (is) com DDD; 

Campo 36 
Informar o (s) nome (s) completo de outro (s) representante técnico (s) perante 

autoridade portuária, caso haja; 

Campo 37 CPF do (s) representante (s) técnico (s) 

Campo 38 Mencionar cargo de outro (s) representante (s) técnico (s); 

Campo 39 Telefone celular do (s) representante (s) técnico (s) com DDD; 

Campo 40 Especificar os serviços utilizados. 

Campo 41 Informação dos itens referentes as documentações no procedimento 

Campo 42 Assinalar campo correspondente a empresa que efetuará o cadastro 

Campo 43 Informar se há renovação do cadastro 

Campo 44 Declaração de responsabilidade: Colocar o nome da empresa 

Campo 45 Declaração de responsabilidade: CNPJ da empresa 

Campo 46 Declaração de responsabilidade: Colocar o nome da empresa 

Campo 47 Declaração de responsabilidade: CNPJ da empresa 

Campo 48 Data e assinatura dos responsáveis  

Campo 49 Endereço de e-mail para contatos 
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ANEXO III:  EMAP-RSGI-90 REQUERIMENTO DE CADASTRO 

C ó digo

EMAP-RSGI-90

Versão

0

D ata

28/08/2018

Nº (7)

Documentação técnica do 

procedimento (41)
Assinalar campo (42)

Ver item 5.8.3

Ver item 5.8.5

Ver item 5.8.4

Ver item 5.8.6

Ver item 5.8.1

Ver item 5.8.2

Ver item 5.7.1 NOTA

(  ) CADASTRO (  ) CREDENCIAMENTO

DECLRAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS

____________(46)_________ ((RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA),  ______(47)________ (CNPJ Nº),declara, conhecer os 

procedimentos de saúde, segurança, meio ambiente e operacionais que constam no site do Porto do Itaqui

Endereço de e-mail para contato: (49)

Empresas

CREDENCIAMENTO 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

____________(44)__________ (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA),  _____(45)_________ (CNPJ Nº), declara, sob as penas da lei, 

que conhece e cumpre as leis ambientais e as normas de segurança do trabalho do Porto do Itaqui.

Fornecimento de Uso de 

Bordo

Outras empresas

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO (43)

Prestação de serviços 

técnicos (telefonia, 

internet)

Empresas classificadoras, 

controladoras, 

inspetoras, de arqueação 

e coleta de amostras

Empresas rebocadores

Empresas terceirizadas 

contratadas pelos 

Operadores Portuários e 

outras usuários

Agência marítima

Assinatura:

Nome:

Assinatura:

CEP: (10) Cidade: (11) UF: (12) Telefone Fixo(13) E-mail (14)

Jéssica Galvão Hélio Dantas

Documentação endereçada aos cuidados do setor GELOG EMAP

Endereço da Sede - Logradouro: (6) Bairro:(9)

Complemento: (8)

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:

CNPJ: (2) Inscrição Estadual: (3) Capital Social 

Integralizado: (4)

Patrimônio Líquido: (5)

Razão Social: 1

T í t ulo

REQUERIMENTO DE CADASTRO

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

Endereço da Filial - Logradouro (15) Nº (16) Complemento (17) Bairro (18)

E-mail: (23)

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS:

Representante Legal: (24) Responsável Técnico Perante a Autoridade Portuária: (28)

CEP: (19) Cidade: (20) UF: (21) Telefone Fixo: (22)

CPF: (25)

Cargo: (26) Tel. Cel. (27)

CPF: (29)

Cargo: (30) Tel. Cel. (31)

3. ATIVIDADE A SER REALIZADA 

Outros Representantes Legais:(32) Representante técnico perante a Autoridade portuária: (36)

CPF: (33)

Cargo:(34) Tel.Cel.(35)

CPF: (37)

Cargo: (38) Tel. Cel. (39)

Nome:

Assinatura:

Nome:

4. DATA E ASSINATURA DO (S) RESPONSÁVEL (EIS) LEGAL (IS) (48)

Local:

Data: 

Especificar serviços

Especificação de serviços (40)

Tipos de Operações

Especificar:

Especificar serviços e para qual empresa
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Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Nome da razão social da empresa 

Campo 02 CNPJ da empresa; 

Campo 03 Número da Inscrição estadual; 

Campo 04 Capital social integralizado da empresa 

Campo 05 Patrimônio líquido da empresa 

Campo 06 Endereço da sede da empresa; 

Campo 07 Número do endereço da empresa; 

Campo 08 Complemento do endereço da empresa 

Campo 09 Bairro onde a sede da empresa fica localizada 

Campo 10 CEP da empresa; 

Campo 11 Cidade onde a sede da empresa está localizada; 

Campo 12 UF da localização da empresa 

Campo 13 Telefone fixo da empresa 

Campo 14 E-mail da empresa; 

Campo 15 Endereço da filial da empresa; 

Campo 16 Número do endereço da empresa filial 

Campo 17 Complemento do endereço da empresa filial 

Campo 18 Bairro onde a sede da empresa fica localizada; 

Campo 19 CEP da empresa filial; 

Campo 20 Cidade onde a filial da empresa está localizada 

Campo 21 UF da localização da empresa filial 

Campo 22 Telefone fixo da empresa filial 

Campo 23 E-mail da empresa filial 

Campo 24 Nome completo do Representante legal da empresa; 

Campo 25 CPF do representante legal 

Campo 26 Cargo do representante legal; 

Campo 27 Telefone celular do representante da empresa com DDD; 

Campo 28 Nome completo do Representante técnico perante autoridade portuária 

Campo 29 CPF do representante técnico 

Campo 30 Cargo do representante técnico 
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Campo 31 Telefone celular do representante técnico com DDD 

Campo 32 Informar o (s) nome (s) completo de outro (s) representante (s) legal (is), caso haja 

Campo 33 CPF do (s) representante (s) legal (is) 

Campo 34 Mencionar cargo de outro (s) representante (s) legal (is); 

Campo 35 Telefone celular do (s) representante (s) legal (is) com DDD; 

Campo 36 
Informar o (s) nome (s) completo de outro (s) representante técnico (s) perante 

autoridade portuária, caso haja; 

Campo 37 CPF do (s) representante (s) técnico (s) 

Campo 38 Mencionar cargo de outro (s) representante (s) técnico (s); 

Campo 39 Telefone celular do (s) representante (s) técnico (s) com DDD; 

Campo 40 Especificar os serviços utilizados. 

Campo 41 Informação dos itens referentes as documentações no procedimento 

Campo 42 Assinalar campo correspondente a empresa que efetuará o cadastro 

Campo 43 Informar se há renovação do cadastro 

Campo 44 Declaração de responsabilidade: Colocar o nome da empresa 

Campo 45 Declaração de responsabilidade: CNPJ da empresa 

Campo 46 Declaração de responsabilidade: Colocar o nome da empresa 

Campo 47 Declaração de responsabilidade: CNPJ da empresa 

Campo 48 Data e assinatura dos responsáveis  

Campo 49 Endereço de e-mail para contatos 
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ANEXO IV - EMAP-RSGI-79 – MODELO DE CARTA DA EMPRESA CLASSIFICADORA 

 Título Código 

Modelo de Carta da Empresa Classificadora 

EMAP-RSGI-79 
Versão 

0 
Data 

08/03/2018 
Elaborado Por Aprovado por 

Jéssica Galvão  Hélio Dantas  

Timbre da Empresa Classificadora 
Razão Social 
Endereço 
Contatos Telefônicos  
Contato e-mail 
 

São Luís, ?? de ?????? de 20?? 
(Data válida para a saída da Amostra) 

 
À 
Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP 
Porto do Itaqui 
 
Ref:  Retirada de Amostras Representativas de Materiais movimentados no Porto do Itaqui 
 
  
A Empresa …. Devidamente nomeada pelo (s) nosso (s) Cliente (s), conforme documento oficial 
de nomeação, em anexo, vem, através desta correspondência, solicitar a esta Autoridade 
Portuária, autorização para a retirada de Amostras Representativas de acordo com os detalhes 
abaixo: 
 
EMPRESA CLASSIFICADORA:  
Nº DE REGISTRO CGC/MAPA: 
SERVIÇO: (especificar o Tipo de Serviços de Amostragem será efetuado pela empresa Classificadora) 
CLIENTE (S) INTERESSADOS: (Especificar o (s) Cliente (s) ou Orgão Oficial que estão efetuando a 

nomeação da empresa Classificadora) 

NAVIO: (Navio onde a carga está sendo movimentada) 

BERÇO: (Berço onde o navio está atracado) 
CARGA: (Especificar qual a carga estará sendo coletada amostra) 
TIPO DE OPERAÇÃO: (Especificar se é operação de carga ou descarga) 

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DA AMOSTRA: (Informar uma estimativa da retirada no dia) 
TIPO DE EMBALAGEM DA AMOSTRA: (Especificar o tipo de embalagem da amostra) 
FUNCIONÁRIO (S): (Dados do (s) funcionário (s) autorizado (s) a sair (em) com as Amostras, favor 

relacionar nomes e RG) 

VEÍCULO (S) DA EMPRESA CLASSIFICADORA: (Caso possa ser utilizado mais de um veículo, já 

considerar os dados dos veículos) 
 

A empresa classificadora se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas na 
presente correspondência. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Assinatura e dados do Representante Legal da Classificadora 
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ANEXO V - EMAP-RSGI-76 – CHECK LIST DE DOCUMENTAÇÕES 

C ó digo

EMAP-RSGI-76

Versão

1

D ata

28/08/2018

Jéssica Galvão Hélio Dantas

Processo Nº Avaliador COAMB:

Empresa: Avaliador COSET

Atividade: Avaliador GEOPE

CREDENCIAMENTO CADASTRAMENTO

SITUAÇÃO FOLHA

9 10

SITUAÇÃO FOLHA

13 14

SITUAÇÃO FOLHA

17 18

SITUAÇÃO FOLHA

21 22

Outros documentos 24

SITUAÇÃO FOLHA

26 27

Outros documentos 29

SITUAÇÃO FOLHA

31 32

Outros documentos 34

SITUAÇÃO FOLHA

FOLHA

38

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES

15

Certidão Positiva com Efeito de Negativa -

Municipal

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA (12)

11

36 37

OUTRAS CERTIDÕES (35)

DOCUMENTOS OBSERVAÇÕES

FLUXO 

SETOR OCORRÊNCIA

T í t ulo

CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÕES

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

1

2

4

5

Certidão de INSS

Certidão Negativa de Débito Federal

Certidão Negativa de Débito - Estadual

Certidão Negativa de divida Ativa - 

Estadual

Cerdtidão Negativa de Débito Municipal

CERTIDÕES:

Cerdtidão de FGTS

DOCUMENTO FISCAL (8) OBSERVAÇÕES

63

EMPRESA BUSCA: (7)

23

Estatuto ou contrato social, consolidado e 

em vigor, com atividade de operador 

portuário definida no objeto social, 

devidamente registrado no órgão 

competente.

Comprovação da nomeação ou 

investidura dos representantes legais da 

pessoa jurídica

Comprovação da inscrição no cadastro 

nacional da pessoa jurídica (ANPJ).

DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO 

DA IDONEIDADE FINANCEIRA(16)

Certidão negativa de pedidos de falência 

ou concordata, ou execução patrimonial, 

expedida pelo cartório distribuidor da 

sede e filiais da pessoa jurídica.

Referências bancarias atestadas por 

instituição financeira.

DOCUMENTAÇÃO MEIO AMBIENTE 

20

OBSERVAÇÕES

19

OBSERVAÇÕES

28

OBSERVAÇÕES

33

DOCUMENTAÇÃO SEGURANÇA DO 

TRABALHO

25

DOCUMENTAÇÃO OPERAÇÕES

30
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Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Número do processo ligado ao cadastro ou credenciamento da empresa interessada 

Campo 02 Nome da empresa que deseja efetuar cadastro ou credenciamento 

Campo 03 Atividade em que a empresa busca credenciamento 

Campo 04 
Nome completo do avaliador da COAMB, responsável pela validação das 

documentações 

Campo 05 
Nome completo do avaliador da COSET, responsável pela validação das 

documentações 

Campo 06 
Nome completo do avaliador da GEOPE (Quando couber), responsável pela validação 

das documentações 

Campo 07 Assinar se empresa busca: credenciamento ou cadastramento 

Campo 08 
Rol das documentações fiscais exigidos para as duas modalidades (cadastro e 

credenciamento) 

Campo 09 
Informar se a documentação foi entregue, e caso de positivo utilizar simbologia Ok, em 

caso de negativo assinalar um X, em caso de Não se aplicar, colocar a simbologia NA. 

Campo 10 Colocar em qual folha encontra-se o referido documento junto ao processo. 

Campo 11 Observações pertinentes  

Campo 12 
Rol das documentações Jurídicas exigidas para as duas modalidades (cadastro e 

credenciamento) 

Campo 13 
Informar se a documentação foi entregue, e caso de positivo utilizar simbologia Ok, em 

caso de negativo assinalar um X, em caso de Não se aplicar, colocar a simbologia NA. 

Campo 14 Colocar em qual folha encontra-se o referido documento junto ao processo. 

Campo 15 Observações pertinentes  

Campo 16 
Rol das documentações de comprovações de idoneidade financeiras exigidas para as 

duas modalidades (cadastro e credenciamento) 

Campo 17 
Informar se a documentação foi entregue, e caso de positivo utilizar simbologia Ok, em 

caso de negativo assinalar um X, em caso de Não se aplicar, colocar a simbologia NA. 

Campo 18 Colocar em qual folha encontra-se o referido documento junto ao processo. 

Campo 19 Observações pertinentes  

Campo 20 
Rol das documentações técnicas da área de meio ambiente, a serem adicionadas pelo 

avaliador COAMB de acordo com este procedimento.  

Campo 21 
Informar se a documentação foi entregue, e caso de positivo utilizar simbologia Ok, em 

caso de negativo assinalar um X, em caso de Não se aplicar, colocar a simbologia NA. 

Campo 22 Colocar em qual folha encontra-se o referido documento junto ao processo. 

Campo 23 Observações pertinentes  

Campo 24 Especificar caso haja outros documentos além dos descritos nesse procedimento; 
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Campo 25 
Rol das documentações técnicas da área de segurança do trabalho, a serem 

adicionadas pelo avaliador COSET de acordo com este procedimento.  

Campo 26 
Informar se a documentação foi entregue, e caso de positivo utilizar simbologia Ok, em 

caso de negativo assinalar um X, em caso de Não se aplicar, colocar a simbologia NA. 

Campo 27 Colocar em qual folha encontra-se o referido documento junto ao processo. 

Campo 28 Observações pertinentes  

Campo 29 Especificar caso haja outros documentos além dos descritos nesse procedimento; 

Campo 30 
Rol das documentações técnicas da área de Operações, a serem adicionadas pelo 

avaliador GEOPE de acordo com este procedimento.  

Campo 31 
Informar se a documentação foi entregue, e caso de positivo utilizar simbologia Ok, em 

caso de negativo assinalar um X, em caso de Não se aplicar, colocar a simbologia NA. 

Campo 32 Colocar em qual folha encontra-se o referido documento junto ao processo. 

Campo 33 Observações pertinentes  

Campo 34 Especificar caso haja outros documentos além dos descritos nesse procedimento; 

Campo 35 Informar caso haja outras certidões 

Campo 36 Informar qual o setor responsável pela avaliação 

Campo 37 Data da avaliação 

Campo 38 Indicar em qual folha do processo finaliza as documentações do avaliador especifico 
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ANEXO VI – EMAP-RSGI-91 REQUISITOS LEGAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO QUE DEVEM SER APRESENTADOS PARA LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

OPERADOR PORTUÁRIO 

C ó digo

EMAP-RSGI-91
Versão

0
D ata

28/08/2018

Nº OGMO
VINCULAD

O 

MÃO DE 

OBRA 

PRÓPRIA

1 Aplicável Aplicável Aplicável

2 Aplicável Aplicável Aplicável

3 Aplicável Aplicável Aplicável

4 Aplicável Aplicável Aplicável

5 Aplicável Aplicável Aplicável

6 Aplicável Aplicável Aplicável

7 Aplicável Aplicável Aplicável

8 Aplicável Aplicável Aplicável

9 Aplicável Aplicável Aplicável

10 Aplicável Aplicável Aplicável

11 Aplicável Aplicável Aplicável

12 Aplicável Aplicável Aplicável

13 Aplicável Aplicável Aplicável

14 Aplicável Aplicável Aplicável

15 Aplicável Aplicável Aplicável

16 Aplicável Aplicável Aplicável

17 Aplicável Aplicável Aplicável

18 Aplicável Aplicável Aplicável

19 Aplicável Aplicável Aplicável

20 Aplicável Aplicável Aplicável

21 Aplicável Aplicável Aplicável

22 Aplicável Aplicável Aplicável

23 Aplicável Aplicável Aplicável

24 Aplicável Aplicável Aplicável

Ficha de EPI de acordo com os riscos estabelecido no PPRA ( NR 06, Item 6.6.1).

Para cargos técnicos apresentar registro no órgão competente.

OBS

ART para PPRA de acordo com a NR 09.

Responsável Operação EMAP:                                                                                                               Contato:                                                                           Matrícula:

Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos 

empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos (NR01, item 1.7 letra 

b)

Carteira de trabalho ou equivalente (contrato social, declaração de autônomo, ect.). 

(EMAP-PC 57)

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança

e medicina do trabalho (NR 01, item 1.7 letra a)

ITENS DE S&S

Apresentar procedimentos de execução de atividades rotineiras contemplando 

todas as etapas das atividades, descrevendo riscos, medidas de controle, e 

responsáveis pela elaboração do mesmo (EMAP - PC 57).

Quadro de EPI x cargo/função de forma coerente e o EPI informado está relacionado 

ao risco informado para o cargo/função, com CA válido, bem como o treinamento 

sobre o uso adequado, guarda e conservação (NR 06 Item 6.3/Item 6.6 , NR 09 Item 

9.3.5.5 e NR 29 Item 29.1.4.2).

PPRA atualizado, de acordo com a NR 09 ( Item 9.1.1), contemplando os riscos da 

unidade operacional, com cronograma de avaliações ambientais (NR 15).

Ambientação EMAP - PROAPI (EMAP - PC 57)

Descrição do serviço:

Empresa:                                                                                                                                                         Número do contrato:   

Responsável SESMT Empresa:                                                                                                               Contato:                                                                           Matrícula:

Gestor da Empresa:                                                                                                                                    Contato:                                                                           Matrícula:

PCMSO atualizado, de acordo com a NR 07 (Item 7.1.1).

ASO de acordo com o PCMSO( NR 07, item 7.4.4).

Apresentar o Plano de Controle de emergência - PCE e compor Plano de Ajuda Mútua - 

PAM (NR 29, item 29.1.6) 

Local e data: ________________________________________________, ____/____/_______

Assinatura Responsável EMAP: __________________________________________

Local e data: ________________________________________________, ____/____/_______

Assinatura SESMT EMAP: __________________________________________  

Registro do SESMT/SESSTP de acordo com a NR 04 (item 4.1 e 4.3.4) / NR 29 (Item 

29.2.1.1), com comprovação eletrônica.

Resposável SESMT EMAP:                                                                                                                        Contato:                                                                           Matrícula:

DESCRIÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa, através do seu representante legal, compromete-se a cumprir

a) Seguir o Fluxo de Comunicação de Emergência sempre que houver acidente / quase acidente no desenvolvimento dos serviços, envolvendo seus empregados;

b) Responsabilizar-se pelo atendimento médico de seus empregados em caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional;

Local e data: ________________________________________________, ____/____/_______

Nome e função do Responsável da empresa: ___________________________________________

Assinatura: ________________________________________________

LIBERAÇÃO EMAP

Formação de CIPA / CPATP ou designado de acordo com a NR 05 (Item 5.5 / 5.32.1 / 

5.33) e NR 29 (Item 29.2.2).

OBSERVAÇÃO

Portaria Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 Norma Regulamentadora 01 - Disposições Gerais 

Item 1.1 As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância

obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como

pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT. (Alteração dada pela Portaria n.º 06, de 09/03/83).

Item 1.1.1 As disposições contidas nas Normas Regulamentadoras – NR aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores

avulsos, às entidades ou empresas que lhes tomem o serviço e aos sindicatos representativos das respectivas

categorias profissionais. (Alteração dada pela Portaria n.º 06, de 09/03/83).

Item 1.2 A observância das Normas Regulamentadoras - NR não desobriga as empresas do cumprimento de outras

disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados

ou Municípios, e outras, oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. (Alteração dada pela Portaria n.º

06, de 09/03/83).

Apresentar Laudo Egonomico de suas atividades (NR 17 e NR 29 Item 29.3.8.6)

Treinamentos de exigência legal para Trabalhos em Espaço Confinado (NR 33)

Treinamentos de exigência legal para Trabalhos em Altura (NR 35)

Treinamentos de exigência legal na FISPQ, em caso de utilização/operações de 

produtos químicos (NR 29, Item 29.6.6.2.)

Apresentar o Laudo Técnico das Condições Ambientais do trabalho - LTCAT (NR 15)

Apresentar lista de veículos, máquinas e equipamentos,  o plano de manutenção, a 

vistoria anual e teste dos equipamentos. (NR 29, item 29.3.5 e EMAP-PC 57).

Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador

deverá receber treinamento específico, dado pela empresa, que o habilitará

nessa função: Operador de empilhadeira, ponte rolante, pórtico, talha, 

retroescavadeira, pá carregadeira, guincho, bob cat (mini-escavadeira), guindauto, 

plataforma elevatória, paleteira (formação e reciclagem) entre outros; ( NR 11, item 

11.1.5) Este item deverá seguir a NORMAN 32 e EMAP PC 27,

 Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados 

e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de 

identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível. ( NR 11 Item 11.1.6) / 

Somente pode operar máquinas e equipamentos o trabalhador habilitado e 

devidamente identificado ( NR 29 Item 29.3.5.3).

A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e 

equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, 

capacitados ou autorizados para este fim (NR 12, Item 12.135 e item 12.142 / 

29.3.5.3).

Jackeline Gama de Figueiredo

T í t ulo

REQUISITOS LEGAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO QUE 

DEVEM SER APRESENTADOS PARA LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

OPERADOR PORTUÁRIO

A pro vado  po r

George Bezerra de Assis Filho

Elabo rado  P o r
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ANEXO VII – EMAP-RSGI-78- CERTIFICADO DE CADASTRO OU CREDENCIAMENTO  
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Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Escolher se a empresa será credenciada ou cadastrada 

Campo 02 Nome da empresa a receber a certificação 

Campo 03 Número do CNPJ 

Campo 04 Informar qual atividade que a empresa está credenciada ou cadastrada 

Campo 05 Informar validade do credenciamento ou cadastro 

Campo 06 Assinatura da Gestora de meio ambiente  
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ANEXO VIII - EMAP-RSGI-80 – AUTORIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

C ó digo

EMAP-RSGI-80

Versão

0

D ata

28/03/2018

Jéssica Galvão Hélio Dantas

AUTORIZAÇÃO Nº 1

VALIDADE 3

LICENÇA DE OPERAÇÃO - 

LO
4

IDENTIFICAÇÃO

ENDEREÇO CNPJ

RESPONSÁVEL PELA 

EMPRESA
TELEFONE

A Empresa Maranhense de Administração portuária - EMAP, concede a autorização para Empresa abaixo identificada, para realizar 

atividades na área alfandegada do Porto organizado do Itaqui, enquanto mantiver vigente seu credenciamento ou cadastro e suas licenças 

ambientais, quando couber.

ATIVIDADE EXERCIDA 2

T í t ulo

AUTORIZAÇÃO DE ATIVIDADES

Elabo rado  P o r A pro vado  po r

CONDICIONANTES:

É responsabilidade da empresa possuir todos os EPIs e EPCs necessários para o exercicio de sua atividade

A mitigação de ocorrências ambientais são de responsabilidade da empresa

A empresa deverá seguir as regras exigidas na entrada, saída e trâncisto da área primária e poligonal dos Porto do Itaqui

A empresa deverá atender a todos os requisitos estabelecidos nos procedimentos Operacionais da EMAP;

A presente autorização poderá ser cancelada a qualquer momento de acordo com os termos estabelecidos em procedimento da EMAP ou 

quando a Autoridade portuária estabelecer.

5 6

São Luís, _____/______________________/__________(13)

__________________________________(14)_________

Assinatura do representante da EMAP

AFE - ANVISA STATUS

DADOS DA EMPRESA

7

8

10

INFORMAÇÕES - 12

9

11
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 Instrução de preenchimento 

Campo 01 Número de autorização, concedida pela EMAP. Controle da GEOPE e COAMB 

Campo 02 
Informar qual atividade que a empresa efetuará na área primária de acordo com 

procedimento 

Campo 03 
Informar data da validade do credenciamento ou cadastro da atividade de acordo com 

procedimento 

Campo 04 
Número da licença de Operação com validade da empresa. Caso não possua, 

acrescentar Não Aplicável (NA) 

Campo 05 
Número de identificação da Autorização de funcionamento da empresa. Caso não 

possua, acrescentar Não Aplicável (NA) 

Campo 06 Adicionar o status do credenciamento: VIGENTE OU NÃO VIGENTE 

Campo 07 Nome da empresa  

Campo 08 Endereço completo da empresa 

Campo 09 Número do CNPJ da empresa 

Campo 10 Nome completo do responsável pela empresa 

Campo 11 Telefone com DDD do responsável pela empresa 

Campo 12 
Informações adicionais acrescentadas pela COAMB ou GEOPE no ato da publicação 

do referido documento 

Campo 13 Data completa da publicação da autorização 

Campo 14 
Assinatura com carimbo do representante da EMAP responsável pela validação do 

credenciamento ou cadastro 

 

 

 


