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1.0 OBJETIVO 

 

Descrever o processo de Fiscalização do Sistema de Gestão Ambiental da EMAP nas 

empresas da poligonal do porto do Itaqui, que não estão no escopo do Processo de 

fiscalização da área de arrendamentos EMAP. 

 

2.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

 Norma ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistema de gestão Ambiental – 

Requisitos; 

 Norma ABNT NBR ISO 19011:2018 – Diretrizes para auditoria de Sistema de 

Gestão; 

 Procedimento EMAP-PC-51 - Auditoria interna do Sistema de Gestão 

Ambiental. 

 Procedimento EMAP PC-68: fiscalização arrendatárias 

 

3.0 DEFINIÇÕES 

 

 CONFORMIDADE: Atendimento de um requisito. 
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 NÃO CONFORMIDADE: Não atendimento de um requisito. 

 OBSERVAÇÃO: Potencial Não Conformidade. Potencial não atendimento às 

exigências especificadas. 

 OPORTUNIDADE DE MELHORIA (OM): Item observado que pode agregar 

valor ao Sistema de Gestão Ambiental 

 

4.0 RESPONSABILIDADES 

 

 A responsabilidade pelo controle e monitoramento desse procedimento é da 

EMAP através da Coordenadoria de Meio Ambiente – COAMB. 

 É de responsabilidade das empresas fiscalizadas o atendimento a todos os 

requisitos legais e procedimentos da Autoridade Portuária. 

 É de reponsabilidade da empresa fiscalizada as informações prestadas e 

exigidas pela EMAP na fiscalização SGA. 

 Em caso de não cumprimento à empresa poderá ser cientificada com o termo 

de Notificação (Anexo I). 

Nota: Em se tratando de Operador Portuário e Arrendatário e havendo reincidência 

dos fatos será gerado mais um termo de notificação e um relatório de ocorrências 

portuárias (ROP) (ANEXO II). 

 

5.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

5.1 ETAPAS DA FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização ocorrerá da seguinte forma. Observar o fluxograma (anexo III): 

 Etapa 01: Planejamento da fiscalização pela COAMB, onde serão definidas a 

(s) data (s), envio da listagem de documentos e os comunicados as empresas. 

Via e-mail 

 Etapa 02: Envio da listagem de documentação, via e-mail, para empresa a ser 

fiscalizada.  

 Etapa 03: Reunião prévia (inicial) com os representantes da empresa para 

informar como ocorrerá as fiscalizações.  

 Etapa 04: A fiscalização se dará com solicitação de informações, evidencias a 

serem solicitadas. 

 Etapa 05: Elaboração de Relatório de Fiscalização do SGA (Anexo VI) pela 

COAMB contendo informações tais como Observações, Não conformidades, 
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Oportunidades de Melhorias com os planos de ações, pontos positivos e 

negativos. 

 Etapa 06: Envio do relatório, elaborado pela COAMB, para empresa fiscalizada 

 Etapa 07: Entrega de documentos provenientes do plano de ação com 

resultados das fiscalização ao setor COAMB. 

 

5.2 PROCESSO DE FISCALIZAÇÂO 

 

5.2.1 FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS NA POLIGONAL DO PORTO DO ITAQUI: 

 

 Estão passíveis da fiscalização ambiental todas as empresas atuantes na 

poligonal do Porto do Itaqui e que possam gerar impactos ao SGA da EMAP, 

sendo elas: Operadoras Portuárias, Arrendatárias e Contratadas. As 

fiscalizações do SGA serão efetuadas de acordo com o Cronograma de 

fiscalização no SGA (Anexo IV) a serem elaborados semestralmente. 

 As fiscalizações ocorrerão anualmente. 

Nota: As empresas arrendatárias do Porto do Itaqui serão fiscalizadas conforme 

procedimento EMAP PC-68, ficando sob responsabilidade deste procedimento as que 

não são arrendatárias. 

 A COAMB encaminhará para a empresa, via e-mail, a listagem dos 

documentos necessários para envio para análise da COAMB, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, informando a data marcada da 

fiscalização. 

 No início deverá ser realizada uma reunião de abertura, onde será definido, 

horários, pessoas responsáveis para acompanhamento, dentre outros. Nessa 

reunião se faz necessário o preenchimento da lista de presença (ANEXO VI). 

Nota: Cabe ao coordenador de meio ambiente da EMAP definir todos os envolvidos. 

 

 Após a fiscalização, a COAMB encaminhará no prazo de 05 (cinco) dias uteis o 

Relatório de fiscalização do SGA. 

 A empresa fiscalizada deverá encaminhar as evidencias do plano de ação no 

prazo estipulado ou solicitando extensão do prazo com devida justificativa, 

podendo ser por e-mail. 

 A COAMB acompanhará os prazos dos planos de ações, cobrando da empresa 

a comprovação, caso a mesma não encaminhe nos prazos estipulados ela 

poderá ser notificada 
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 Para as empresas que não possuem sede na cidade de São Luís a fiscalização 

será meramente documental, as solicitações, bem como solicitações de 

documentações e prazos serão via e-mail. Não haverá lista de presença. 

 

5.2.2 SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE NÍVEL NACIONAL 

 

 Para as situações de emergência em saúde pública as fiscalizações nas 

empresas, descritas neste procedimento, serão apenas documentais, ficando 

as fiscalizações in loco suspensas temporariamente e deverão ser remarcadas. 

 

6.0 ANEXOS 

 

 Anexo I: EMAP-RSGE-42 Termo de Notificação 

 Anexo II: EMAP-RSGE-43 Relatório de Ocorrências Portuárias – ROP 

 Anexo III: Fluxograma da Auditoria do SGA 

 Anexo IV: EMAP-RSGA-97 Cronograma de auditoria no SGA  

 Anexo V: EMAP-RSGE-22 Lista de presença 

 Anexo VI: EMAP-RSGA-109 Relatório de Fiscalização do SGA 

 

7.0 REGISTROS 

 

Identificação 
Local do 

Arquivo 

Armazename

nto 
Proteção 

Recuperaç

ão 

Tempo de 

Retenção 

 

 

 

Descarte 
Tempo 

Base 

legal  

EMAP-RSGE-

42 Termo de 

notificação 

Sala 

COAMB – 

Prédio 

DOP 

Armário 03 Pasta A/Z 

Mensal 

ordem 

cronológica 

e 

decrescente 

02 anos 

Manual 
de 

fiscalizaç
ão 

conjunta 
EMAP-
ANTAQ 

Arquivo 

EMAP 

EMAP-RSGE-

43 Relatório 

de 

Ocorrências 

Portuárias 

Sala 

COAMB – 

Prédio 

DOP 

Armário 03 Pasta A/Z 

Mensal 

ordem 

cronológica 

e 

decrescente 

02 anos 

Manual 
de 

fiscalizaç
ão 

conjunta 
EMAP-
ANTAQ 

Arquivo 

EMAP 
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8.0 HISTORICO DE REVISÃO 

 

Versão Data Item Revisões 

01 24/06/2019 2.4 
Inclusão: Procedimento EMAP PC-68: fiscalização 

arrendatárias 

01 24/06/2019 3.1 Exclusão: 3.1 – COAMB  

EMAP-RSGA-

97 

Cronograma 

de 

Fiscalização 

de SGA 

Servidor 

de 

arquivos 

\\srv-

arquivos\COA

MB\02. 

SGA\COAMB 

Fiscalização e 

Operação\Audi

toria\Processo

s de 

auditorias\Audi

toria do SGA 

 

Protegido 

por login e 

senha 

 

Backup 

 

03 anos 
NA 

 

Deletar 

EMAP-RSGE-

22  Lista de 

presença 

 

Servidor 

de 

arquivos 

\\srv-

arquivos\COA

MB\02. 

SGA\COAMB 

Fiscalização e 

Operação\Audi

toria\Processo

s de 

auditorias\Audi

toria do SGA 

 

Protegido 

por login e 

senha 

Backup 
 

05 anos 
NA 

 

Deletar 

Relatório de 

Fiscalização 

do SGA 

Servidor 

de 

arquivos 

\\srv-

arquivos\COA

MB\02. 

SGA\COAMB 

Fiscalização e 

Operação\Audi

toria\Processo

s de 

auditorias\Fisc

alização do 

SGA 

 

Protegido 

por login e 

senha 

Backup 
 

05 anos 
NA 

 

Deletar 

file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
file://srv-arquivos/COAMB/02.%20SGA/COAMB%20Fiscalização%20e%20Operação/Auditoria/Processos%20de%20auditorias/Auditoria%20do%20SGA
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Coordenadoria de Meio Ambiente EMAP. 

01 24/06/2019 5.1 
Inclusão: Etapa 02: Envio da listagem de documentação via 

email para empresa a ser auditada 

01 24/06/2019 5.2.1  

Exclusão: (...): Prestadores de Serviços, locais de obras, 

dentre outras. As auditorias do SGA serão efetuadas 

semestralmente.  

01 24/06/2019 5.2.1 NOTA 
Inclusão: As empresas arrendatárias do Porto do Itaqui serão 

auditadas/fiscalizadas conforme procedimento EMAP PC-68 

01 24/06/2019 5.2.1 

Exclusão: Em se tratando de auditorias, em áreas de 

responsabilidades da EMAP, deverão ser executadas por 

funcionários da COAMB 

01 24/06/2019 5.2.1 
Inclusão: (...)a listagem dos documentos necessários para 

organização prévia da empresa auditada (ANEXO V), (...) 

01 24/06/2019 5.2.1 
Exclusão: – A empresa preencherá a planilha e organizará 

os comprovantes dos itens que ela confirmar possuir 

01 24/06/2019 5.2.1 

Inclusão: A COAMB acompanhará os prazos dos planos de 

ações, cobrando da empresa a comprovação, caso a mesma 

não encaminhe nos prazos estipulados ela poderá ser 

notificada 

01 24/06/2019 5.2.1 

Exclusão: A COAMB acompanhará os planos de ações, 

dando ênfase nos considerados urgentes. As classificações 

das ações serão definidas pela Cambaias como as de 

caráter urgentes, As ações consideradas urgentes são 

definidas pela COAMB no relatório Anexo VII. 

Exclusão: NOTA: As ações urgentes são assim consideradas 

quando, ocasionam impactos significativos às atividades, 

meio ambiente e ao SGA da EMAP. 

01 24/06/2019 5.2.1 

Inclusão: Para as empresas que não possuem sede na 

cidade de São Luís e/ou a auditoria for meramente 

documental, essa solicitações poderão ser via e-mail, sendo 

que as documentações e prazos serão estipulados via e-mail 

02 23/03/2020 3.0 

Exclusão: • AUDITORIA: Processo sistemático, 

independente e documentado para obter evidência objetiva e 

avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual 

os critérios de auditoria são atendidos. 

• AUDITOR: Pessoa que realiza uma auditoria. 

• AUDITADO: Organização que está sendo auditada 

02 20/03/2020 5.1 

Exclusão: • Etapa 04: Auditoria propriamente dita, onde 

serão recebidas e analisadas as documentações com apoio 

do checklist e realizadas visitas em campo (se for o caso) 
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para verificação de evidências desse atendimento; 

• Etapa 05: Análises e elaboração de relatórios com 

resultados da auditoria; 

• Etapa 06:  Envio do relatório ao auditado para 

tratativa do plano de ação;  e 

02 20/03/2020 5.1 

Inclusão: • Etapa 04: A fiscalização se dará com 

solicitação de informações, evidencias a serem solicitadas. 

• Etapa 05: Elaboração de relatório de fiscalização 

pela COAMB contendo informações tais como Observações, 

Não conformidades, Oportunidades de Melhorias com os 

planos de ações. 

• Etapa 06: Envio do relatório, elaborado pela 

COAMB, para empresa fiscalizada 

02 20/03/2020 5.2.1 

Inclusão: As fiscalizações do SGA serão efetuadas de 

acordo com o Cronograma de fiscalização no SGA (Anexo 

IV) a serem elaborados semestralmente. 

• As fiscalizações ocorrerão anualmente. 

02 20/03/2020 5.2.1 

Exclusão: • Na data agendada, a COAMB fará análise 

das documentações da empresa, com apoio do Checklist de 

requisitos mínimos de meio ambiente (ANEXO V) analisando 

as documentações previamente separadas pela empresa 

auditada. 

• A equipe de auditores pode ser composta por pelo 

menos: 01 (um) auditor líder e 01 (um) auditor 

acompanhante. 

• Após finalizar auditoria ambiental, a COAMB 

encaminhará no prazo de 5 (cinco) dias úteis o Relatório da 

auditoria nas empresas que executam serviços para o SGA 

(ANEXO VII) contendo plano de ação para empresa 

auditada. 

• A empresa auditada terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para entregar os prazos dos planos de ação colocados 

pela COAMB, encaminhando via e-mail. 

• A eficácia das ações será avaliada na próxima 

fiscalização da referida empresa sendo descrita e avaliada 

por membro da COAMB no próprio relatório (Anexo VIII). 

Nota: A eficácia, que se trata o item anterior faz referencia ao 

atendimento dos requisitos da empresa e avaliação geral do 

SGA da empresa auditada. 

• Na planilha de requisitos mínimos de meio ambiente 
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será definido um ranking de atendimento aos requisitos do 

SGA da empresa.0 

02 23/03/2020 5.2.1 

Inclusão: • Após a fiscalização, a COAMB encaminhará 

no prazo de 05 (cinco) dias uteis o Relatório de fiscalização. 

• A empresa fiscalizada deverá encaminhar as 

evidencias do plano de ação no prazo estipulado ou 

solicitando extensão do prazo com devida justificativa, 

podendo ser por e-mail. 

02 23/03/2020 5.2.2 
Inclusão: SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA DE NÍVEL NACIONAL 

02 23/03/2020 6.0 Exclusão: Anexo V e Anexo VII 

02 23/03/2020 - 
Alteração do nome do procedimento de AUDITORIA EM 
SGA DO PORTO DO ITAQUI PARA FISCALIZAÇÃO EM 
SGA NO PORTO DO ITAQUI 

02 23/03/2020 6.0 
Inclusão do Anexo VI Relatório de Fiscalização do SGA 



 

Template: EMAP-PC-01 Versão 18 Data de revisão do template: 09/12/2019 Página 9 de 18 

 

 

Anexo I: Termo de Notificação 

 

Código do Registro: EMAP-RSGE-42      Versão: 01     Data de revisão do template: 07/08/2019 

 

 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº /
Base Legal:

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 9

CARGO/FUNÇÃO 10 MATRÍCULA:

ASSINATURA/CARIMBO 12

/ /

RG: RG:

CPF: CPF:

6.PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO/ADEQUAÇÃO/CUMPRIMENTO 

1.ÓRGÃO FISCALIZADOR                                                                      

3.DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES LEVANTADOS                                                      

5.INFRAÇÃO/BASE LEGAL                                                                      

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP

8.REPRESENTANTE DA EMPRESA FISCALIZADA 

TESTEMUNHAS: (13)

RECEBIDO EM  11

7.REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR EMAP 

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? 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 Informar setor responsável pela Notificação  

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: Relatório de Ocorrências Portuárias – ROP 
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Instrução de Preenchimento 

 

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

Campo 02 Data da ocorrência 

Campo 03 Horário da ocorrência 

Campo 04 
Numeração interna de cada Coordenação/Gerência responsável pelo ROP gerado. É 

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

Campo 05 Nome de registro da empresa notificada 

Campo 06 Nome popular da empresa notificada 

Campo 07 Endereço da empresa notificada 

Campo 08 Telefone da empresa notificada 

Campo 09 Celular da empresa notificada 

Campo 10 Nome completo do representante da empresa notificada 

Campo 11 E-mail da empresa notificada 

Campo 12 Data da notificação 

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

informar se a empresa é reincidente. 

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

credenciada 

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

Campo 16 

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

como, Notificações, Termo de Interdição, Ata de Alinhamento/Desalinhamento, entre 

outros 

Campo 17 Identificar o número do termo de notificação 

Campo 18 Assinatura e carimbo do relator do registro 
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ANEXO III: Fluxograma da Auditoria do SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo IV: Cronograma de auditoria no SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COAMB efetua o planejamento da auditoria 

COAMB encaminha e-mail com as informações da 
fiscalização: Data, documentações solicitadas  

No dia da fiscalização a COAMB analisará 
documentações, área da empresa fiscalizada  

Após fiscalização, a COAMB elaborará um relatório da empresa contendo pontos 
positivos, negativos, conformidades, não conformidades, observações e 
Oportunidades de melhorias 

COAMB encaminha relatório com plano de ação 

Empresa encaminha evidencia do plano de ação 

SIM NÃO 

COAMB valida plano de ação Empresa é notificada 

FIM 

INICIO 
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ANEXO IV: Cronograma de auditoria no SGA 

 

 

 

 

Código do registro: EMAP-RSGA-97 Versão:00   Data da revisão do template: 03/10/2018 
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Anexo V: Lista de presença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código do Registro: EMAP-RSGE-22     Versão: 01     Data de revisão do template: 27/02/2019 

 

 

 

Data Horário

Matrícula Empresa Setor Assinatura

LISTA DE PRESENÇA 

Título

Instrutor/ Instituição Local

Participante (LETRA DE FORMA)
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Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Título do treinamento realizado 

Campo 02 Nome da Instrutor/Instituição responsável pela realização do treinamento 

Campo 03 Local de realização do Treinamento 

Campo 04 Data ou período de realização do treinamento 

Campo 05 Horário de realização do treinamento 

Campo 06 Nome completo do colaborador/participante 

Campo 07 Informar a matrícula do colaborador 

Campo 08 Identificação da Empresa a qual o colaborador está lotado 

Campo 09 Informar o Setor que o colaborador está lotado 

Campo 10 Assinatura do colaborador/ participante no treinamento 
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Anexo VI: Relatório de Fiscalização do SGA 

 

 

 

 

Código do Registro: EMAP-RSGA-109 Versão 0 Data de revisão do template: 23/03/2020 
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Instrução de preenchimento 

 

Campo 01 Nome da empresa fiscalizada 

Campo 02 Número do contrato da empresa fiscalizada 

Campo 03 Objeto da fiscalização: documental, operacional 

Campo 04 Descrever a metodologia, seguir o procedimento, inforemando etapas efetuadas até a entrega 

do relatório 

Campo 05 Descrever pontos positivos encontrados na empresa 

Campo 06 Descrever pontos negativos encontrados na empresa  

Campo 07 Descrever as conformidades: verificar Legislações, procedimentos da EMAP e da própria 

empresa 

Campo 08 Descrever as Não conformidades conformidades: verificar Legislações, procedimentos da EMAP 

e da própria empresa 

Campo 09 Descrever as Observações: verificar Legislações, procedimentos da EMAP e da própria empresa 

Campo 10 Descrever a conclusão do relatório 

Campo 11 Data da elaboração e envio do relatório para empresa 

Campo 12 Informar nome completo e matrícula do elaborador do relatório 

 


