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1. OBJETIVO 

 

Estabelecer a sistemática para o credenciamento de empresas que almejam realizar as 

atividades de abastecimento de combustíveis e água potável em navios atracados na área do 

Porto Organizado do Itaqui. 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Aplica-se a todas as empresas que pretendem desempenhar as atividades de abastecimento de 

combustíveis e água potável na área do Porto Organizado do Itaqui. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 
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4. DEFINIÇÕES 

 

Para efeitos desta Norma de Credenciamento, considera-se: 

 

I. 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; 

 

II. 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; 

 

III. Água Potável: água para consumo humano, cujos parâmetros microbiológicos, físicos, 

químicos e radioativos atendam aos padrões de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde; 

 

IV. Padrões de Potabilidade da Água: parâmetros fixados por legislação sanitária 

específica, que determinam as quantidades limite de diversos elementos que podem ser 

tolerados nas águas de abastecimento, para preservar a saúde da população; 

 

V. 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; 

 

VI. 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 sue agente, preposto, mandatário ou 

consignatário; 

 

VII. Autoridade Sanitária: autoridade competente no âmbito da área da saúde, que tem 

diretamente a seu cargo, e em sua área de atuação, a prerrogativa para aplicação das medidas 

sanitárias apropriadas de acordo com as leis e regulamentos vigentes no território nacional, 

tratados e outros atos internacionais dos quais o Brasil é signatário; 
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VIII. 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; 

 

IX. Óleo: qualquer forma de hidrocarboneto (petróleo e seus derivados), incluindo óleo cru, 

óleo combustível, borra, resíduos de petróleo e produtos refinados; 

 

X. Mistura Oleosa: mistura de água e óleo, em qualquer proporção; 

 

XI. Incidente: qualquer descarga de substância nociva ou perigosa, decorrente de fato ou 

ação intencional ou acidental que ocasione risco potencial, dano ao meio ambiente ou à saúde 

humana; 

XII. Plano de Emergência: 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; 

 

XIII. Áreas ecologicamente sensíveis: regiões das águas marítimas ou interiores, definidas 

por ato do Poder Público, onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção do 

equilíbrio ecológico exigem medidas especiais para a proteção e a preservação do meio 

ambiente, com relação à passagem de navios; 

 

XIV. Água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação e 

produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem; 

 

XV. 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. 

 

5. SIGLAS 

 

I. ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 
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II. EMAP: Empresa Maranhense de Administração Portuária; 

 

III. COAMB: Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP; 

 

IV. MS: Ministério da Saúde; 

 

V. IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 

 

VI. SEMA: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais; 

 

6. COMPETÊNCIA 

 

6.1 Compete à EMAP, por intermédio da COAMB: 

I. Analisar e julgar os pedidos de credenciamento para o abastecimento de combustíveis e 

água potável em navios atracados na área do Porto Organizado do Itaqui; 

II. Estabelecer os procedimentos para a recepção, análise e decisão dos pedidos; 

III. Proceder à avaliação periódica de desempenho das empresas credenciadas; 

IV. Cancelar o credenciamento, nos casos estabelecidos neste procedimento; e, 

V. Manter atualizado o cadastro de empresas credenciadas na sua página na internet. 

 

7. DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO 

 

O pedido deverá ser submetido junto à COAMB, para que esta aprecie os documentos 

apresentados e delibere quanto ao pedido. 

 

8. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

Este procedimento está dividido em etapas denominadas “passos para credenciamento”, de 

modo a criar uma metodologia que permita clareza de entendimentos para quem dele se 

utilizar e no intuito de gerar organização e controle de dados e informações coletadas e 

geradas pela COAMB. São eles os passos: 
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8.1 Passo 1: Requerimento 

 

8.1.1 Os interessados poderão requerer, a qualquer tempo, o seu credenciamento para o 

abastecimento de combustíveis e água potável, na área do porto organizado, perante a 

COAMB, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I. Formulário “Requerimento de Credenciamento e Declaração de Responsabilidade” (anexo 

1), disponível na página da EMAP, indicando quais operações de abastecimento pretende 

realizar; 

II. Comprovação da capacidade jurídica, da regularidade fiscal, da idoneidade financeira e da 

capacidade técnica e de adequação ambiental para as atividades que pretende realizar, 

conforme checklist do Anexo 2. 

 

§1º 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. 

 

§2º Quando as empresas credenciadas se fizerem representar por procuradores, a outorga de 

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

poderes para representa-la o outorgante junto à EMAP. 

 

§3º Os documentos serão apresentados em originais, cópia autenticada em cartório por 

empregado designado pela EMAP à vista do original, e deverão estar válidos na data de sua 

apresentação. 

 

§4º 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, decisão concessiva de antecipação dos efeitos 

da tutela. 

 

8.1.2 Os interessados em realizar o abastecimento de água potável, além dos documentos 

previstos no item 8.1.1, deverão apresentar: 
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I. Licença Ambiental Vigente; 

II. Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE válida; 

III. Laudos de natureza microbiológica e laudos de natureza físico-química da água 

potável atualizados, conforme periodicidade estabelecida pela Autoridade Sanitária; 

IV. Registro com dados atualizados sobre o fornecedor e/ou sobre a fonte de água; 

V. Comprovante de conformidade com a Autoridade Sanitária; 

VI. Declaração de conhecimento e cumprimento das Leis Ambientais e das Normas de 

Segurança do Trabalho (anexo 3); 

VII. Outorga de captação de água potável expedido pelo órgão ambiental (SEMA-MA). 

VIII. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 

IX. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, com cópia da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART do engenheiro responsável por sua elaboração. 

X. Comprovação de vínculo empregatício dos funcionários da empresa; 

XI. Analise Preliminar de Risco – APR, assinada pelo técnico de segurança do trabalho. O 

documento deverá será aprovado pela Coordenadoria de Meio Ambiente. 

XII. Alvará Sanitário, adquirido junto à Autoridade de Saúde Pública; 

XIII. Alvará Sanitário dos caminhões/tanques que irão realizar o transporte da água; 

 

8.1.3 Os interessados em realizar o abastecimento de combustível, além dos documentos 

previstos no item 8.1.1, deverão apresentar: 

 

I. Licenças ambientais vigentes; 

II. Documentação de habilitação concedidos pelos órgãos reguladores competentes 

(Agência Nacional de Petróleo – ANP, CREA). 

III. Cadastro Técnico Federal (CTF) expedido pelo IBAMA; 

IV. Planos do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

V. Cópia do Plano de Emergência Individual (PEI), devidamente protocolado no órgão 

Ambiental; 

VI. Plano de Emergência (PE), devendo contemplar Plano de Manutenção de 

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

VII. Contrato com a empresa especializada para prestação de serviços preventivos e 

emergenciais de atendimento a incidentes ambientais de vazamento de óleo e produtos 
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perigosos na área do Porto do Itaqui, de, no mínimo, 1 (um) ano de vigência, sendo 

obrigatório que a empresa esteja situada em São Luís/MA;  

VIII. Declaração de conhecimento e cumprimento das Leis Ambientais e das Normas de 

Segurança do Trabalho (anexo 3); 

IX. Certificado de treinamento dos funcionários para emergências; e, 

X. Seguro Ambiental. 

 

8.2 Passo 2: Análise 

 

8.2.1 Os interessados deverão apresentar o requerimento padrão e a documentação necessária 

para obtenção do credenciamento no setor de protocolo da EMAP, que, por sua vez, abrirá 

processo administrativo, devidamente direcionado à COAMB, na pessoa de seu coordenador 

e/ou seu substituto. 

 

8.2.2 Em posse do referido processo administrativo, a COAMB terá 30 (trinta) dias para 

proceder ao julgamento do pleito. O processo deverá passar por análise e posteriormente 

emissão de parecer da própria COAMB, bem como da Coordenadoria de Segurança e pela 

Gerência de Operações – GEOPE. 

 

8.2.3 A COAMB se reserva o direito de exigir originais de documentos apresentados, realizar 

diligências, solicitar esclarecimentos sobre a documentação e informações prestadas. 

 

8.2.4 Sempre que necessário, a COAMB poderá solicitar apoio técnico das demais Diretorias 

e Assessorias da EMAP para análise dos documentos prestados. 

 

8.2.5 Caso seja necessário, a COAMB solicitará ao requerente complementação da 

documentação através de ofício, enviado via AR ou retirado junto à EMAP, ou através de 

mensagem eletrônica, com a confirmação de recebimento. Neste caso, a contagem do prazo 

ficará suspensa por no máximo 60 (sessenta) dias. 

 

8.2.6 Findo o prazo da suspensão sem que o requerente tenha complementado a 

documentação solicitada, o pedido de credenciamento será indeferido pela COAMB. 
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8.2.7 Para balizar a análise documental, o membro da COAMB deverá preencher o check-list, 

concomitante com o avanço da análise, devendo este ser juntado ao relatório conclusivo. 

 

8.2.8 A análise terá como produto, relatório conclusivo, elaborado pela COAMB, acerca da 

aprovação do credenciamento. 

 

8.2.9 Todas as certidões apresentadas no processo de credenciamento deverão estar vigentes 

e, caso vença a validade de alguma delas durante a análise do processo, a solicitante deverá 

apresentar nova certidão com validade vigente. 

 

8.3 Passo 3: Credenciamento, manutenção e cancelamento 

 

8.3.1 Deferido o requerimento de credenciamento, este será formalizado pela Autoridade 

Portuária mediante certificado de credenciamento, com validade de 03 (três) anos. 

 

8.3.2 A qualquer tempo, a Autoridade Portuária poderá solicitar da Empresa Credenciada: 

I. A comprovação de que mantém as condições de regularidade apresentadas quando de seu 

credenciamento; e, 

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

das autoridades intervenientes na atividade portuária. 

 

8.3.3 Após o deferimento do credenciamento, a Empresa só poderá realizar as atividades de 

que tratam este manual depois de apresentar à Autoridade Portuária os comprovantes: 

I. De participação dos funcionários que irão realizar o abastecimento do Programa de 

Ambientação do Porto do Itaqui – PROAPI; 

II. De participação dos funcionários que irão dirigir veículo dentro da área primária do Porto 

no Programa de Direção Defensiva; e, 

III. Quaisquer outros treinamentos necessários ao desempenho de suas atividades na área do 

respectivo Porto Organizado quando solicitados por esta Autoridade Portuária. 
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8.3.4 Para manutenção do credenciamento, as empresas deverão apresentar, a cada período de 

12 (doze) meses da data do deferimento do pedido, e até 10 (dez) dias após o término desse 

período, os documentos exigidos neste Manual, sob pena de cancelamento do 

credenciamento. 

8.3.5 As Empresas Credenciadas deverão comunicar à Autoridade Portuária, no prazo de 10 

(dez) dias, quaisquer alterações nos documentos comprobatórios de sua capacidade jurídica. 

 

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

Autoridade Portuária deve ser previamente informada, com antecedência de no mínino 60 

(sessenta) dias. 

 

8.3.7 A Empresa Credenciada interessada na renovação do seu credenciamento deverá 

apresentar solicitação à Autoridade Portuária com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias 

da data do vencimento da autorização. 

 

8.3.8 O pedido de cancelamento do credenciamento poderá ser solicitado à Autoridade 

Portuária pela própria Empresa Credenciada, ou por terceiro interessado. 

 

8.3.9 A Autoridade Portuária poderá cancelar o credenciamento da Empresa em caso de: 

I. Ocorrências desabonadoras; 

II. Desempenho insatisfatório; 

III. Transgressões às obrigações estabelecidas pela legislação brasileira e pelas Autoridades 

competentes para fiscalização; 

IV. Reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados; 

V. Irresponsabilidades, danos e/ou negligências na proteção ambiental ou na segurança e 

saúde ocupacional. 

 

8.3.10 O rol do item 8.3.9 não é taxativo, sendo possível o cancelamento do credenciamento 

pela Autoridade Portuária em outras situações, desde que por decisão administrativa 

devidamente justificada. 
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9. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CREDENCIADA 

 

9.1 A Empresa Credenciada tem como responsabilidades, dentre outras: 

I. Preservar o meio ambiente; 

II. Cumprir o Regulamento de Exploração do Porto do Itaqui – REPOIT, e demais normas da 

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

III. Cumprir as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho portuário – NR-

29; 

IV. Comunicar à Autoridade Portuária, de imediato, a ocorrência de acidentes de qualquer 

natureza, ilícitos e violações do sistema de segurança pública portuária; 

V. Estar em conformidade, em todos os aspectos, os veículos que transportam cargas que lhe 

forem confiadas, em especial, entre outras, as da NR-29 e, no caso de cargas perigosas, se 

estão de acordo com a NBR 9.735/2005; e, 

VI. Pelos danos culposamente causados à infraestrutura e às instalações do porto organizado. 

 

10. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Requerimento de Credenciamento e Declaração de Responsabilidade  

Anexo 2 - Checklist de Credenciamento de Empresas para Abastecimento de Combustíveis e 

Água Potável no Porto do Itaqui 

Anexo 3 - Declaração de conhecimento e cumprimento das Leis Ambientais e das Normas de 

Segurança do Trabalho 
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REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE 

 

A interessada a seguir, identificada por seu(s) representante(s) legal(is), requer a esta 

Autoridade Portuária o credenciamento para realizar abastecimento de combustíveis e água 

potável no Porto do Itaqui. 

 

Declara para todos os fins de direito, que concorda expressamente em cumprir todas as 

obrigações inerentes à atividade, constantes da legislação e das normas aplicáveis. 

 

Apresenta seu responsável técnico como seu representante junto a essa Autoridade Portuária, 

o qual responderá solidariamente com a interessada por todo e qualquer ato causador de 

danos, de qualquer natureza, praticados no decorrer das atividades. 

 

1. Identificação da Requerente 

Razão Social 

CNPJ Inscrição 

Estadual 

Inscrição 

Municipal 

Capital Social 

Integralizado 

 

Patrimônio 

Líquido 

Endereço da Sede – Logradouro 

 

Nº Complemento Bairro 

CEP Cidade 

 

UF Telefone Fixo E-mail 

Endereço da Filial – Logradouro 

 

Nº Complemento Bairro 

CEP Cidade 

 

UF Telefone Fixo E-mail 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS 

Representante Legal Responsável Técnico Perante a 

Autoridade Portuária 

 

Cargo 

 

Tel Cel CPF Cargo Tel Cel  CPF 

Outros Representantes Legais Representante Técnico Perante a 
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Autoridade Portuária 

 

Cargo Tel Cel CPF Cargo Tel Cel CPF 

 

3. ATIVIDADE A SER REALIZADA 

 Sim/Não 

Abastecimento de combustível  

Abastecimento de água potável  

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

Local: Assinatura: 

Data: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 

Nome: Nome: 
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CHECKLIST DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ABASTECIMENTO 

DE COMBUSTÍVEIS E ÁGUA POTÁVEL NO PORTO DO ITAQUI 

 

 

PROCESSO:      

EMPRESA:    

 

CERTIDÕES 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL 
SITUAÇÃ

O 

FOLH

A 

OBSERVAÇÃ

O 

CERTIDÃO DE FGTS    

CERTIDÃO INSS    

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FEDERAL    

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - ESTADUAL    

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA - ESTADUAL    

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL    

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA -MUNICIPAL    

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA SITUAÇÃO FOLHA OBSERVAÇÃO 

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, QUANDO 

NÃO CONSTAR DOS DOCUMENTOS REFERIDOS NO INCISO I 

DESTE ARTIGO. 

  

 

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL 

DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ). 
  

 

DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE 

FINANCEIRA 
SITUAÇÃO FOLHA OBSERVAÇÃO 

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 TÉCNICA SITUAÇÃO FOLHA OBSERVAÇÃO 

 

Abastecimento de Água Potável 
 

   

LICENÇA AMBIENTAL CABÍVEL, EMITIDA PELO ORGÃO 

COMPETENTE, PARA O SERVIÇO PARA O QUAL BUSCA 

CREDENCIAMENTO. 

  

 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA EMITIDO PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE À SEDE DA EMPRESA. 
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AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE) 

EMITIDO PELA ANGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA (ANVISA), PARA OS CASOS PREVISTOS NO ART. 5, 

III, ALÍNEAS A, B, C, DA RESOLUÇÃO 100/2012-EMAP. 

  

 

LAUDOS DE NATUREZA MICROBIOLÓGICA E LAUDOS DE 

NATUREZA FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA POTÁVEL 

ATUALIZADOS 

 

  

 

 

REGISTRO COM DADOS ATUALIZADOS SOBRE O 

FORNECEDOR E/OU SOBRE A FONTE DE ÁGUA 

 

  

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DAS 

LEIS AMBIENTAIS E DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ANEXO 3) 

 

  

 

 

COMPROVANTE DE CONFORMIDADE COM A AUTORIDADE 

SANITÁRIA 

 

  

 

PLANO DE COMBATE A EMERGÊNCIA (PCE) REFERENTE A 

ATIVIDADE PARA O QUAL BUSCA CREDENCIAMENTO, 

DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE CÓPIA DA ANOTAÇÃO 

DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DO ENGENHEIRO 

RESPONSÁVEL PELA SUA ELABORAÇÃO 

  

 

 

OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EXPEDIDO 

PELO ÓRGÃO AMBIENTAO (SEMA-MA) 

 

  

 

 

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL (PCMSO) 

 

  

 

 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), 

DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE CÓPIA DE ANOTAÇÃO 

DE RSPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DO ENGENHEIRO 

RESPONSÁVEL PELA SUA ELABORAÇÃO. 

 

  

 

 

COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA 

 

  

 

 

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (APR), ASSINADA PELO 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

  

 

 

Abastecimento de Combustível 
 

  

 

 

LICENÇA AMBIENTAL CABÍVEL, EMITIDA PELO ORGÃO 

COMPETENTE, PARA O SERVIÇO PARA O QUAL BUSCA 

CREDENCIAMENTO. 

 

  

 

 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA EMITIDO PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE À SEDE DA EMPRESA. 

 

  

 

 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), 

DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE CÓPIA DE ANOTAÇÃO 
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OUTRAS CERTIDÕES 

DOCUMENTOS SITUAÇÃO FOLHA OBSERVAÇÃO 

    

    

    

    

    

 

FLUXO 

SETOR OCORRÊNCIA FOLHA 

   

   

   

   

   

   

DE RSPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DO ENGENHEIRO 

RESPONSÁVEL PELA SUA ELABORAÇÃO. 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DAS 

LEIS AMBIENTAIS E DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ANEXO 3) 

 

  

 

 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONCEDIDOS PELOS 

ÓRGÃOS REGULADORES COMPETENTES (AGÊNCIA 

NACIONAL DE PETRÓLEO – ANP, CREA) 

 

  

 

 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF) EXPEDIDO PELO IBAMA 

 

  

 

 

CÓPIA DO PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL (PEI), 

DEVIDAMENTE PROTOCOLADO NO ÓRGÃO AMBIENTAL,  

PLANO DE EMERGÊNCIA (PE), DEVENDO CONTEMPLAR 

PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMAS, 

PLANO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL E PLANO DE 

RESPOSTA A INCIDENTE 

 

  

 

 

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, 1 (UM) ANO DE 

VIGÊNCIA 

 

  

 

 

CERTIFICADO DE TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PARA 

EMERGÊNCIAS; 

 

  

 

SEGURO AMBIENTAL, ENGLOBANDO O RESSARCIMENTO 

DOS CUSTOS DE ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS E DANOS 

CAUSADOS POR VAZAMENTOS, DERRAMAMENTOS E 

CONTAMINAÇÕES DE VALOR NÃO INFERIOR A R$ 500.000,00 

(QUINHENTOS MIL REAIS)  
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DAS LEIS 

AMBIENTAIS E DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

À COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE - COAMB, 

 

 

___________________ (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), _______________ (CNPJ Nº), 

sediada no (a) __________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), empresa 

interessada em se credenciar perante a Coordenação de Meio Ambiente – COAMB, para 

desempenhar as atividades de abastecimento de _________________________ na área do 

Porto Organizado do Itaqui, declara, sob as penas da lei, que conhece e cumpre as leis 

ambientais e as normas de segurança do trabalho. 

 

 

Local e Data 

Atenciosamente, 

 

__________________________________ 

EMPRESA/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 




