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1.0 - OBJETIVO 

 

Este procedimento contém a descrição das responsabilidades e autoridades das principais funções 

referentes ao Sistema de Gestão Ambiental – SGA da EMAP. 

 

2.0 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

 2.1 – NORMA ISO 14001:2015 

 2.2 – MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

3.0 DEFINIÇÕES 



  

PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES 
REFERENTES AO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - 

SGA 
EMAP-PC-61 Data: 17/05/2018 Ver.: 0 

 

 Página 2 de 8 

 

3.1 – AUTORIDADE   

Direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. 

3.2 – RESPONSABILIDADE  

Obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. 

3.3 – COMPETÊNCIA 

Capacidade de aplicar conhecimento e habilidades para alcançar os resultados pretendidos.  

3.4 – MEIO AMBIENTE 

Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, 

flora, fauna, serem humanos e suas inter-relações. 

 

4.0 - RESPONSABILIDADES 

 

4.1 – As competências relativas às principais funções referentes ao Sistema de Gestão Ambiental 

estão apontadas no documento Descrição de Cargos de responsabilidade do departamento de 

Recursos humanos. 

 

5.0 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

5.1 DIRETORIA E PRESIDENTE 

 

5.1.1 Autoridade 

a)  Assegurar que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e 

compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização; 

b)  Assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão ambiental nos processos de 

negócios da organização; 

c)  Assegurar que os recursos necessários para o sistema de gestão ambiental estejam 

disponíveis; 

d) Assegurar que o sistema de gestão ambiental alcance seus resultados pretendidos; 
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e) Assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam 

atribuídas e comunicadas na organização. 

5.1.2 Responsabilidade  

a)  responsabilizar-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão ambiental; 

b)  comunicar a importância de uma gestão ambiental eficaz e de estar conforme com os 

requisitos do sistema de gestão ambiental; 

c)  dirigir e apoiar pessoas a contribuírem para a eficácia do sistema de gestão ambiental; 

d)  promover a  melhoria contínua; 

e)  apoiar outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica  

às áreas sob sua responsabilidade. 

f) Realizar a análise crítica do sistema de gestão ambiental nas periodicidades definidas 

g) Apoiar a realização das auditorias internas; 

h) Apoiar a realização das ações corretivas e ações relacionadas aos riscos. 

i)  Atribuir a responsabilidade e a autoridade para:  a) assegurar que o sistema de gestão 

ambiental esteja conforme com os requisitos desta Norma;  b) relatar o desempenho do 

sistema de gestão ambiental, incluindo desempenho ambiental, para a Alta Direção. 

 

5.2 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE  

 

5.2.1 Autoridade 

a)  Assegurar que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e 

compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização; 

b)  Assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão ambiental nos processos  de 

negócios da organização; 

c)  assegurar que os recursos necessários para o sistema de gestão ambiental estejam 

disponíveis; 

d)   assegurar que o sistema de gestão ambiental alcance seus resultados pretendidos; 

e)  assegurar que as pessoas que realizam trabalho sob o controle da EMAP sejam 

competentes, com base em educação, treinamento  ou experiência apropriados; 

f) Garantir que os canais e recursos de comunicação (interna e externa) estejam disponíveis 

e sendo utilizados adequadamente para a comunicação do sistema de gestão ambiental; 
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g) Garantir a promoção da melhoria contínua do sistema de gestão ambiental; 

h) Garantir as investigações de incidente/acidente ambiental; 

i) Garantir que os requisitos do Sistema de Gestão de Meio Ambiente, sejam estabelecidos, 

implementados e mantidos de acordo com os requisitos da ISO 14001. 

 

5.2.2 Responsabilidade 

a)  Responsabilizar-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão ambiental; 

b) Comunicar a importância de uma gestão ambiental eficaz e de estar conforme com os 

requisitos do sistema de gestão ambiental; 

c)  Dirigir e apoiar pessoas a contribuírem para a eficácia do sistema de gestão ambiental; 

d) Apoiar a realização das auditorias internas do sistema de gestão ambiental; 

e) Estabelecer as ações para abordar riscos e oportunidades; 

f) Apoiar a realização das ações corretivas no sistema de gestão ambiental; 

g) Determinar em Matriz de Responsabilidades a competência das pessoas sob sua gestão; 

h)  Determinar as necessidades de treinamento associadas aos aspectos ambientais e ao 

sistema de gestão ambiental e onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência 

necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. 

i)  Promover a conscientização das pessoas que realizam trabalhos sob o controle da EMAP 

em relação à Política Ambiental, aos aspectos ambientais significativos e os impactos 

ambientais reais ou potenciais associados com seu trabalho; e  da sua contribuição para a 

eficácia do sistema de gestão ambiental, incluindo os benefícios  de desempenho 

ambiental melhorado; e  das implicações de não estar conforme com os requisitos do 

sistema de gestão ambiental, incluindo o não atendimento aos requisitos legais e outros 

requisitos da organização; 

j) Estabelecer controles para assegurar que os requisitos ambientais sejam tratados no 

processo de projeto e desenvolvimento do serviço, considerando cada estágio do seu ciclo 

de vida; 

k)  Determinar os requisitos ambientais para a aquisição de produtos e serviços; 

l)  Comunicar seus requisitos ambientais pertinentes para provedores externos, incluindo 

contratados; 
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m)  Considerar a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais 

significativos associados com o transporte ou entrega, uso, tratamento pós-uso e 

disposição final dos seus produtos e serviços. 

n) Determinar as partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão 

ambiental; 

o)  Determinar as necessidades e expectativas pertinentes (ou seja, requisitos) dessas partes 

interessadas; 

p) Determinar quais dessas necessidades e expectativas se tornam seus requisitos legais e 

outros requisitos; 

q) Determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para propósito da EMAP e 

que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de 

gestão ambiental; 

r) Aprovar os procedimentos de controle operacional ambientais; 

s) Representante da Alta Direção na ISO 14001.  

 

 

5.3 COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 

 

5.3.1 Autoridade 

a) Garantir o cumprimento de normas e procedimentos referentes ao Sistema de Gestão 

Ambiental; 

b) Garantir que as ferramentas definidas no SGA estejam sendo usadas adequadamente;  

c) Garantir a contínua multiplicação dos requisitos ambientais para todos os níveis da 

organização. 

 

5.3.2 Responsabilidade 

a) Fornecer orientação na área ambiental para os demais Departamentos da EMAP com o 

objetivo de prevenir a ocorrência de não conformidades ambientais e atender aos objetivos 

do SGA; 

b) Coordenar o processo de revisão das normas e procedimentos operacionais; 

c) Constatar se as normas, procedimentos e ferramentas referentes ao Sistema de Gestão 

Ambiental estão sendo cumpridas. 
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5.4 TÉCNICOS DE MEIO AMBIENTE 

 

5.4.1 Autoridade 

a) Paralisar atividades quando identificar risco iminente ao meio ambiente. 

b) Notificar as contratadas e Operadoras Portuárias quando do não atendimento as 

exigências ambientais estabelecidas. 

 

5.4.2 Responsabilidade 

a) Identificar os documentos que as contratadas devem apresentar para cumprir os requisitos 

ambientais; 

b) Fiscalizar a realização das atividades quando aos impactos ambientais; 

c) Atualizar os aspectos e impactos ambientais identificados na EMAP sempre que houverem 

mudanças; 

d) Acompanhar as legislações ambientais aplicáveis e promover o atendimento envolvendo 

as áreas pertinentes; 

e) Atender os fluxos de comunicação de emergência no caso de ocorrência de incidentes 

e/ou acidentes ambientais; 

f) Contribuir para o atendimento da Política Ambiental da EMAP; 

g) Contribuir para o atendimento aos objetivos ambientais da EMAP. 

h) Elaborar os cronogramas de simulados de emergência para os cenários ambientais; 

i) Atuar nos simulados de emergência com cenários ambientais; 

j) Elaborar minuta dos procedimentos de controle operacional ambientais e encaminhar para 

aprovação do Coordenador e/ou Gerente de Meio Ambiente; 

k) Registrar as não-conformidades identificadas no sistema de gestão ambiental; 

l) Participar das investigações de incidente/acidente ambiental. 

 

 

5.5 TODOS OS COLABORADORES DA EMAP 
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5.4.1 Autoridade 

a) Comunicar à COAMB quando da verificação de atividades que possam causar risco 

iminente ao meio ambiente. 

 

5.4.2 Responsabilidade 

a) Atender a legislações ambientais pertinentes ás suas atividades; 

b) Comunicar à COAMB no caso de ocorrência de incidentes e/ou acidentes ambientais; 

c) Contribuir para o atendimento da Política Ambiental da EMAP; 

d) Contribuir para o atendimento aos objetivos ambientais da EMAP; 

e) Participar dos simulados de emergência com cenários ambientais; 

f) Cumprir os procedimentos de controle operacional ambientais aplicáveis às suas 

atividades. 

 

6.0 ANEXOS 

Não há 

 

7.0 REGISTROS 

 

 

8.0 HISTORICO DE REVISÃO 

 

Versão Data Item Revisões 

Identifica
ção 

Local do Arquivo Armazenamento Proteção Recuperação 

Tempo de Retenção 
 

 

 

Descarte 

Tempo Base legal  
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