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PREÂMBULO 

 

Este Regulamento disciplina as atividades de administração e exploração das áreas e 

instalações portuárias, operacionais e não operacionais, integrantes da Poligonal do 

Porto Organizado do Itaqui e dos Terminais Delegados sob a gestão da Empresa de 

Administração Portuária – EMAP, estabelecendo normas de utilização das instalações 

para as operações portuárias e prestações de serviços diversos, e instituindo regras para 

as relações entre a Administração do Porto e as demais autoridades portuárias, bem 

como com os operadores, arrendatários, prestadores de serviços, agenciadores, 

armadores e outros usuários, para que as atividades se realizem harmônica e 

eficientemente em condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade e cortesia, garantindo a prestação de serviço adequado.   

 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º   A equipe técnica responsável pela elaboração desse Regulamento é constituída 

por empregados da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, oriundos 

das diversas áreas de atuação da empresa, em especial as áreas de Operações, 

Planejamento e Desenvolvimento, Administração e Finanças, Assessoria Jurídica, Guarda 

Portuária e Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 

 

Art. 2º   O  Ato de Aprovação dar-se-à pela Resolução Direx nº 094/2014, datada de 

30/10/2014, a qual aprova o presente Regulamento de Exploração do Porto Organizado 

do Itaqui – REPOITD, sendo o referido Ato publicado no Diário Oficial da União – DOU. 

 

Art. 3º   Para sugestões e revisões, aos usuários do Porto do Itaqui é disponibilizado um 

canal de comunicação, através do endereço eletrônico: www.emap.ma.gov.br, onde 

poderão ser enviadas sugestões e propostas de revisões sobre o presente Regulamento.  
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CAPÍTULO II – OBJETO E ABRANGÊNCIA 

 

Art. 4º   O objeto do presente Regulamento consiste em estabelecer as regras básicas 

de funcionamento do Porto Organizado do Itaqui, administrado e explorado pela 

Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, as quais deverão ser 

obedecidas por todos que exerçam suas atividades no âmbito das instalações sob gestão 

direta da Autoridade Portuária. 

 

Art. 5º  O REPOITD regula as atividades realizadas no Porto Organizado do Itaqui e nos 

seguintes Terminais Delegados: 

 

I - Terminal da Ponta da Espera, localizado no município de São Luís – MA;  

II - Terminal do Cujupe, localizado no município de Alcântara – MA; 

III - Cais de São José de Ribamar, localizado no município de São José de Ribamar – MA. 

 

CAPÍTULO III – ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

 

Art. 6º   A autoridade portuária exercida pela Empresa Maranhense de Administração 

Portuária - EMAP, será executada na forma estabelecida pela Lei Federal nº 12.815, de 

05 de junho de 2013, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.033, de 27 de junho de 

2013. 

 

Art. 7º   A Empresa Maranhense de Administração Portuária, é uma empresa pública 

estadual, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, 

técnica, patrimonial e financeira, inscrita no CNPJ sob o nº 03.650.060/0001-48, 

Inscrição Estadual nº 12.180.031-8, criada pela Lei Estadual nº 7.225, de 31 de agosto de 

1998, vinculada à Secretaria de Estado da Indústria e Comércio – SEDINC, possui sua 

sede e foro no Porto do Itaqui, em São Luís – Maranhão. 

 

Art. 8º   A área do Porto Organizado do Itaqui compreende: 

 

I - as instalações portuárias terrestres, que abrangem todos os cais, piers de atracação e 

de acostagem, armazéns, edificações em geral, vias de circulação internas rodoviárias e 
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ferroviárias, os terrenos ao longo desta poligonal, incluindo algumas áreas molhadas 

pertencentes ao Patrimônio da União, nos termos estabelecidos na Poligonal 

MLCAFG6HJ, constante no Desenho CODOMAR nº 007-1-02/93, consoante às 

coordenadas definidas pela Portaria nº 238, de 05/05/94, do Ministério dos Transportes, 

publicadas no Diário Oficial; 

II - as instalações portuárias marítimas, que abrangem as obras portuárias marítimas, 

inclusive as de proteção e de infraestrutura de acesso aquaviário, tais como o canal de 

acesso e bacia de evolução, nos termos estabelecidos na Poligonal ABCD, constante no 

Desenho CODOMAR nº 007-2-02/93, consoante às coordenadas definidas pela Portaria 

nº 238, de 05/05/94, do Ministério dos Transportes, publicadas no Diário Oficial. 

 

Art. 9º  O Regime Jurídico da exploração do porto pauta-se no Convênio de Delegação 

nº 016/2000, datado de 30.11.2000, convênio este que incumbe a Empresa Maranhense 

de Administração Portuária, a partir de 01 de fevereiro de 2001,  administrar e explorar 

tanto o Porto Organizado do Itaqui, quanto os Terminais Delegados da Ponta da Espera 

e Cujupe e o Cais de São de Ribamar. 

 

Art. 10.  O corpo diretivo da Empresa Maranhense de Administração Portuária, na 

forma estabelecida pelo seu Estatudo Social, é formado por: 

 

a) Presidente - Luiz Carlos Fossati, lcfossati@emap.ma.gov.br; 098-3216-6014; 

b) Diretor de Adminsitração e Finanças - Jaqueline Lobão, jaqueline@emap.ma.gov.br, 

098-3216-6062; 

c) Diretor de Operações Portuárias - José Antonio Alves Magalhaes, 

jose.magalhaes@emap.ma.gov.br, 098-3216-6022; 

d) Diretor de Engenharia e Manutenção - Astrogildo Fraguglia Quental, 

astrogildo.quental@emap.ma.gov.br, 098-3216-6088; 

e) Diretor de Planejamento e Desenvolvimento -  

mailto:jose.magalhaes@emap.ma.gov.br
mailto:astrogildo.quental@emap.ma.gov.br
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Art. 11.  Organograma da Empresa Maranhense de Adminsitração Portuária: 

Figura 1: Organograma conforme Dec. Nº 29.725, publicado em 18.12.2013



 

11 
 

CAPÍTULO IV – DEFINIÇÕES 

 

Art. 12.  Para os fins deste Regulamento consideram-se: 

 

I - Administração do Porto Organizado do Itaqui: a autoridade portuária exercida pela Empresa 

Maranhense de Administração Portuária-EMAP, concessionária do Porto, for força do Convênio 

de Delegação nº 016/2000, de 30/11/2000, celebrado entre a União e o Governo do Estado do 

Maranhão; 

II - Conselho de Autoridade Portuária-CAP: órgão consultivo da Administração do Porto, de 

deliberação colegiada, existência obrigatória e funcionamento permanente, com competência 

para sugerir normas e procedimentos relativos à operação e funcionamento do Porto;  

III - Porto Organizado: bem público construído e aparelhado para atender a necessidades da 

navegação, movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de 

mercadorias, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade 

portuária; 

IV - Área do Porto Organizado: área delimitada por ato do Poder Executivo que compreende as 

instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado; 

V - Instalação Portuária: instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado e 

utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou armazenagem de 

mercadorias, destinadas ou provenientes de transportes aquaviário; 

VI - Terminal de Uso Privado: instalação portuária explorada mediante autorização e localizada 

fora da área do porto organizado; 

VII - Estação de Transbordo de Cargas: instalação portuária explorada mediante autorização, 

localizada fora da área do porto organizado e utilizada exclusivamente para operação de 

transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior e cabotagem; 

VIII - Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte: instalação portuária explorada mediante 

autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros 

ou mercadorias em embarcações de navegação interior; 

IX - Instalação Portuária de Turismo: instalação portuária explorada mediante arrendamento 

ou autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes e 

bagagens, e de insumos para o provimento e abastecimento de embarcações de turismo; 
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X - Concessão: cessão onerosa do porto organizado, com vistas à administração e à exploração 

de sua infraestrutura por prazo determinado; 

XI - Delegação; transferência, mediante convênio, da administração e da exploração do porto 

organizado para Municípios ou Estados, ou a consórcios público, nos termos da Lei nº 9.277, de 

10 de maio de 1996; 

XII - Arrendamento: cessão onerosa de área e infraestrutura pública localizada dentro do 

porto organizado, para exploração por prazo determinado;  

XIII - Autorização: outorga de direito à exploração de instalação portuária localizada fora da 

área do porto organizado e formalizada mediante contrato de adesão; 

XIV - 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; 

XV -  Operação Portuária: movimentação de passageiros ou movimentação ou armazenagem de 

mercadorias, destinados ou provenientes de transporte aquaviário, realizada dentro da área do 

Porto Organizado; 

XVI - Carga Geral: constituída de diversos tipos de mercadorias, acondicionadas em volumes 

próprios, ou não, embarcados em partidas de tonelagens diversas, de valor unitário e 

dimensões variáveis.  Exemplo: contêineres, pellets, sacos, caixotes, etc; 

XVII -  Granel Líquido: carga líquida transportada diretamente nos porões do navio, sem 

embalagem, em grandes quantidades, movimentada em dutos por meio de bombas. Exemplo: 

petróleo e seus derivados, etanol, óleos vegetais, suco de laranja; 

XVIII - Granel Sólido: a carga seca fragmentada ou em grãos, transportada diretamente nos 

porões do navio sem embalagem, em grandes quantidades, movimentada por transportadores 

automáticos ou mecânicos. Exemplo: manganês, soja em grãos, trigo, cimento, minério de 

ferro, gusa, cavacos de madeira; 

XIX - Tarifa Portuária: valores devidos pelo usuário à Administração do Porto, relativos à 

utilização de instalações portuárias ou da infraestrutura portuária ou à prestação de serviços de 

sua competência na área do Porto Organizado;  



 

13 
 

XX - Órgão Gestor de Mão-de-Obra-Ogmo: entidade sem fins lucrativos constituída pelos 

operadores portuários, com a finalidade de administrar o fornecimento de mão-de-obra do 

trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso; 

XXI - Praticagem: conjunto de atividades profissionais de assessoria ao comandante no 

exercício de faina de condução de embarcação, requerido por força de peculiaridades locais, 

que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação em manobras de entrada, saída e 

navegação em canal de acesso, bacia de evolução ou interior de determinado porto; 

XXII - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento: instrumento de planejamento da 

Administração Portuária que visa, no horizonte temporal, considerado o ambiente social, 

econômico e ambiental, o estabelecimento de estratégias e de metas para o desenvolvimento 

racional e a otimização do uso de áreas e instalações do porto organizado, e; 

XXIII - Terminais Delegados: são os terminais de passageiros, objeto do Convênio de Delegação 

016/2000, celebrado entre a União Federal e o Estado do Maranhão, com a interveniência da 

Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP. 

 

CAPÍTULO V – COMPETÊNCIAS 

 

Art. 13.  São entidades e autoridades intervenientes no funcionamento do Porto Organizado 

do Itaqui: 

 

a) Administração do Porto, denominada Autoridade Portuária; 

b) Conselho de Autoridade Portuária – CAP; 

c) Autoridade Marítima; 

d) Autoridade Aduaneira; 

e) Autoridade Sanitária e de Saúde; 

f) Autoridade Fitossanitária; 

g) Autoridade de Polícia Marítima; 

h) IBAMA; 

i) Órgão Gestor de Mão-de-Obra-OGMO. 
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Art. 14.  A Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP é a Autoridade Portuária 

do Porto Organizado do Itaqui e Terminais Delegados. 

 

Art. 15.  Compete à Autoridade Portuária, dentro dos limites da área do Porto Organizado do 

Itaqui e Terminais Delegados: 

 

a) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as cláusulas do Convênio de Delegação; 

b) assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do Porto ao 

comércio e à navegação; 

c) pré-qualificar os operadores portuários de acordo com as normas estabelecidas pelo poder 

concedente; 

d) arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades; 

e) fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e 

conservação das instalações portuárias; 

f) fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, 

eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente; 

g) promover a remoção de embarcações ou cascos de embarcações que possam prejudicar o 

acesso ao Porto; 

h) autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o fundeio e o tráfego de 

embarcação, ouvidas as demais autoridades do Porto; 

i) autorizar a movimentação de carga das embarcações, ressalvada a competência da 

autoridade marítima em situações de assistência e salvamento de embarcação, ouvidas as 

demais autoridades do Porto; 

j) suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do Porto, ressalvados os 

aspectos de interesse da autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego 

aquaviário; 

k) adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no Porto; 

l) estabelecer o horário de funcionamento do Porto, observadas as diretrizes da Secretaria de 

Portos da Presidência da República - SEP e as jornadas de trabalho no cais de uso público;  

m)  organizar a guarda portuária em conformidade com a regulamentação expedida. 

 

§ 1º - O disposto nas alíneas i) e j) do artigo 15 não se aplica à embarcação militar que não 

esteja praticando comércio. 
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§ 2º - A autoridade marítima, responsável pela segurança do tráfego, pode intervir para 

assegurar, aos navios da Marinha do Brasil, a prioridade para atracação no Porto. 

 

Art. 16.  A autoridade marítima é exercida pela Capitania dos Portos do Maranhão. 

 

§ 1º - As embarcações que se utilizam da área de fundeio, da bacia de evolução e do canal de 

acesso do Porto do Itaqui deverão seguir o disposto no Regulamento para Tráfego Marítimo – 

RTM e da Organização Marítima Internacional, e os principais acordos internacionais: a 

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (Convenção MARPOL) e a 

Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS). 

§ 2º - A fiscalização do cumprimento do Regulamento para tráfego marítimo no Porto do Itaqui 

é exercida pela Capitania dos Portos do Estado do Maranhão. 

§ 3º - As condições de acesso, permanência, estacionamento, tráfego e saída das embarcações, 

em relação ao Porto Organizado do Itaqui e seus fundeadouros e canais, são estabelecidas pela 

Capitania dos Portos do Estado do Maranhão. 

§ 4º - O serviço de praticagem é regulamentado por legislação específica. 

§ 5º - A autoridade marítima coordenará as seguintes atividades, cabendo à Administração do 

Porto do Itaqui: 

 

I - estabelecer, manter e operar o balizamento da bacia de evolução e do canal de acesso 

dentro da área do Porto Organizado do Itaqui; 

II - delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeio para carga e descarga, inspeção sanitária e 

de polícia marítima, bem assim as destinadas a plataformas e demais embarcações especiais, 

navios de guerra e submarinos, navios em reparo ou aguardando atracação e navios com cargas 

inflamáveis ou explosivas; 

III - estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos navios, em função dos 

levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade; 

IV - estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensões máximas dos navios que irão 

trafegar, em função das limitações e características físicas do cais do Porto. 
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Art. 17.  A autoridade aduaneira é exercida pela Receita Federal do Brasil. 

 

§ 1º - Os consignatários de carga ou seus prepostos, os operadores portuários, bem como os 

usuários do Porto estarão submetidos ao disposto no regulamento aduaneiro, conforme 

legislação vigente. 

§ 2º - A área de alfandegamento do Porto Organizado deverá ser demarcada pela 

Administração do Porto do Itaqui, sob a coordenação da autoridade aduaneira. 

§ 3º - A liberação, pela Administração do Porto, de mercadorias estrangeiras ou nacionalizadas 

dependerá de autorização da autoridade aduaneira. 

 

Art. 18.  A autoridade sanitária e de saúde é exercida pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, órgão que exerce as 

seguintes competências na área portuária: 

 

I - fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias e a adoção de medidas preventivas e de 

controle de surtos, epidemias e agravos à saúde pública, além de controlar a importação, 

exportação e circulação de matérias primas e mercadorias sujeitas à vigilância sanitária, 

cumprindo, assim, a legislação brasileira, o Regulamento Sanitário Internacional e outros atos 

subscritos pelo Brasil; 

II - fiscalizar as embarcações abrangendo, as condições sanitárias, água, lixo, águas servidas, 

dejetos, alimentos, farmácia (medicamentos), cozinha, condições de saúde da tripulação, 

pesquisa de vetores e ocorrências (febre amarela, cólera, peste entre outros), vacinação da 

tripulação e passageiros; 

III - fiscalizar o abastecimento de água, coleta e destino final de lixo, águas servidas 

(tratamento) produção de alimentos (restaurante, lanchonete e congêneres); 

IV - realizar campanha de vacinação para cobertura dos trabalhos da área contra febre 

amarela; 

V - fiscalizar produtos importados sujeitos a ação da vigilância sanitária. 

 

Art. 19.  Cabe ao órgão gestor de mão de obra, constituído pelos operadores portuários do 

Porto Organizado do Itaqui:  

I - administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador 

portuário avulso; 
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II -  manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o registro do trabalhador 

portuário avulso; 

III - promover o treinamento e a habilitação profissional do trabalhador portuário, 

inscrevendo-o no cadastro; 

IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso; 

V - estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do 

trabalhador portuário avulso; 

VI -  expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário; 

VII - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, os valores devidos pelos operadores 

portuários, relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes 

encargos fiscais, sociais e previdenciários. 

 

CAPÍTULO VI – EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO PORTO 

 

Art. 20.  A exploração comercial do Porto será feita conforme os preceitos aqui elencados e 

em estrito cumprimento aos termos da legislação vigente, tendo como fundamento a busca 

constante pelo desenvolvimento econômico, do atendimento das necessidades dos seus 

usuários e na eficiência na execução dos serviços, zelando para os mesmos sejam executados 

com observância dos padrões de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia, modicidade, respeito ao meio ambiente e outros requisitos definidos 

pela legislação em vigor. 

 

Art. 21.  Mecanismos de proteção ao usuário: 

 

I - a Empresa Maranhense de Administração Portuária possui o seu Sistema de Gestão de 

Qualidade certificado na ISO 9001 versão 2008. Esta certificação representa o 

comprometimento da EMAP na busca pela excelência portuária, com foco específico no 

fornecimento de serviços confiáveis que atendam ou superem as necessidades de seus clientes. 

II -  aos clientes é disponibilizado o canal “Fale Conosco” no site da EMAP 

(www.emap.ma.gov.br) para registro de sugestões/reclamações dos serviços prestados, a fim 

de garantir um relacionamento sólido e transparente com seus clientes. 
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III - almejando a melhoria contínua dos seus processos, a EMAP conduz a intervalos periódicos 

uma pesquisa de satisfação com clientes para levantar informações técnicas acerca da 

percepção dos clientes quanto aos serviços prestados. Através das informações obtidas nesta 

pesquisa a EMAP busca aprimorar suas práticas, bem como se adequar, cada vez mais, às 

necessidades demandadas dos seus clientes. 

IV - objetivando aumentar a qualidade e a produtividade das suas atividades a EMAP implantou 

o programa 8S que é baseado no 5S com o acréscimo de objetivos relacionados ao combate do 

desperdício, da conservação de recursos e do aumento de capital. 

V - todas as atividades quem impactam diretamente nos clientes serão padronizadas via 

procedimento, cujo objetivo é garantir que todos os serviços sejam prestados de forma igual 

sem desvios de qualidade. 

VI - ao todo a EMAP possui 21 procedimentos que são revisados anualmente para verificar a 

necessidade de inclusão de melhorias. 

 

Art. 22.  A EMAP está comprometida com o desenvolvimento contínuo dos seus negócios e 

qualidade dos serviços portuários ofertados.  Além da constante busca pela modernização e 

otimização da sua infraestrutura e superestrutura, o Porto do Itaqui trabalha na concretização 

do seu plano de expansão buscando atender de forma eficiente as demandas atuais e futuras 

deste Porto. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Neste sentido a Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento promove o 

Porto, seus projetos atuais e futuros enfatizando suas vantagens e potencialidades para 

visibilidade do mercado e futuros investidores. 

 

Art. 23.  O horário de funcionamento do Porto do Itaqui é de 24 horas por dia, 7 dias na 

semana e será estabelecido através de portaria, baixada e publicada pelo presidente da 

Autoridade Portuária, e homologada por sua diretoria executiva, observadas a legislação 

pertinente à espécie. 

 

Art. 24.  Da jornada de trabalho; 

 

I - Área Administrativa: de segunda a sexta-feira das 8:00h às 17:00h. 

II - Área Operacional: 12X36 (12 horas de trabalho por 36h de descanso). 

 

Art. 25.  Feriados legais: 
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I - na tabela abaixo informamos a relação de feriados legais, com a referência às leis que os 

estabeleceram: 

 

Dia do Feriado Nome Base Legal 

01 de janeiro Confraternização Universal Lei nº 10.607/02 

Móvel Sexta-Feira Santa Lei Municipal nº 3.432/96 

21/04/2014 Tiradentes Lei nº 10.607/02 

01/05/2014 Dia Mundial do Trabalho Lei nº 10.607/02 

29 de junho São Pedro Lei Municipal nº 3.432/96 

28 de julho Adesao do MA a Independencia Lei Estadual nº 2.457/64 

07 de setembro Independência do Brasil Lei nº 10.607/02 

08 de setembro Aniversário de Sao Luis Lei Municipal nº 3.432/96 

12 de outubro Nossa Srª. Aparecida - Padroeira do Brasil Lei nº 6.802/80 

02 de novembro Finados Lei nº 10.607/02 

15 de novembro Proclamação da República Lei nº 10.607/02 

08 de dezembro Nossa Senhora da Conceição Lei Municipal nº 3.432/96 

25 de dezembro Natal Lei nº 10.607/02 

Tabela 1: Feriados legais. 

 

Art. 26.  A EMAP mantém em seu site (www.emap.ma.gov.br), na aba “Transparência”,  a 

relação de empresas contratadas para prestação de serviços ou fornecimento de materiais. A 

relação dos contratos vigentes é atualizada mensalmente e contém dados como: número do 

contrato, nome e CNPJ da contratada, data de assinatura, vigência, objeto, valor e informações 

adicionais (apostilamento e termos aditivos). 

 

CAPÍTULO VII – UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 

OPERACIONAIS DE USO PÚBLICO 

 

Art. 27.  Condições gerais de utilização: 

 

§ 1º - As informações de movimentação de carga nos terminais para fins estatísticos, nas áreas 

arrendadas e nas instalações portuárias de uso privativo e público, deverão ser encaminhadas à 

Autoridade Portuária. 

§ 2º - As instalações portuárias de uso privativo, situadas dentro da área do Porto Organizado, 

estão sujeitas: 
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I - a este Regulamento; 

II - as disposições do contrato, desde que não conflitem com este Regulamento;  

III - ao órgão gestor de mão de obra, quando pertinente. 

 

§ 3º - A utilização das instalações portuárias de uso público far-se-á pela forma e nas condições 

estabelecidas neste Regulamento, observadas as competências das autoridades marítima, 

aduaneira, sanitária e de saúde e da polícia marítima. 

§ 4º - Todos os que se utilizarem das instalações portuárias receberão da Autoridade Portuária 

tratamento sem preferência, orientado pelo objetivo de conseguir das referidas instalações a 

máxima eficiência. 

§ 5º - Em situação específica ou de congestionamento, poderão ser adotados critérios de 

prioridade de utilização das instalações portuárias, nos termos de norma interna baixada pela 

Autoridade Portuária. 

§ 6º - A utilização das instalações portuárias será ressarcida à Administração do Porto pelos que 

delas se servirem ou se beneficiarem, com o pagamento de importâncias determinadas pela 

aplicação dos preços públicos previamente definidos, constantes em tabelas, com indicação de 

valores, regras e critérios de medição. 

§ 7º - Todo aquele que quiser receber, embarcar ou armazenar qualquer mercadoria ou carga, 

inclusive perigosa, deverá necessariamente verificar, junto à Administração do Porto, se há 

instalações e recursos adequados compatíveis com essas operações antes de efetivar o 

respectivo contrato de transporte aquaviário.  

§ 8º - A Autoridade Portuária não será responsabilizada por qualquer prejuízo que o dono ou 

consignatário da mercadoria ou transportador aquaviário ou terrestre venham a incorrer pela 

não autorização de acesso de embarcação ou veículo, de prestação de serviços ou de operação 

portuária na instalação portuária. 

§ 9º - A utilização da instalação portuária será autorizada pela Administração do Porto, à vista 

do pedido de requisição do usuário nos termos e condições deste Regulamento. 

§ 10 - Para efeito deste Regulamento, são cargas perigosas aquelas que, em virtude de sua 

composição química, possam apresentar riscos à tripulação, ao navio, às instalações portuárias 

ou ao meio ambiente, implicando na adoção de precauções especiais no seu manuseio ou 

atuação em emergências por ela geradas. 
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§ 11 - As cargas perigosas estão organizadas da seguinte forma:   

 

I - Classe 1: Explosivos;  

II - Classe 2: Gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos sob pressão; 

III - Classe 3: Líquidos Inflamáveis;  

IV - Classe 4: Sólidos Inflamáveis; 

V - Classe 5: Substâncias Oxidantes e Peróxidos Orgânicos; 

VI - Classe 6: Substâncias Tóxicas ou Infectantes; 

VII - Classe 7: Substâncias Radioativas; 

VIII - Classe 8: Substâncias Corrosivas;  

IX - Classe 9: Substâncias e Materiais Perigosos Diversos. 

 

Art. 28.  Da utilização da infraestrutura terrestre: 

 

§ 1º - Como instalações terrestres de apoio à operação e demais serviços portuários de 

mercadorias ou cargas são entendidas as instalações de armazenagem, vias de circulação para 

veículos e vagões, faixa de cais e instalações de suprimento da área primária e dos terminais 

delegados. 

§ 2º - São condições de uso das instalações referidas neste artigo: 

 

I - utilização das instalações portuárias para operação será por prazo limitado, de acordo com 

os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço de 

movimentação de mercadorias ou cargas, fixadas pela administração do porto, nos termos 

deste Regulamento, com base no pedido formulado pelo operador portuário ou requisitante e 

no estipulado nos procedimentos operacionais da Administração do Porto; 

II - as mercadorias ou cargas somente podem ser depositadas em instalação de armazenagem 

compatível com sua natureza e espécie; 

III - não será permitido o armazenamento de mercadorias ou cargas em áreas de circulação, 

que deverão ser demarcadas pela Administração do Porto, com exceção das mercadorias ou 

cargas perigosas dispostas na faixa de cais, sem prejudicar a circulação dos equipamentos, 

veículos e dos vagões, durante a execução da operação correspondente ao berço utilizado e 

respectivas áreas do entorno; 
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IV - as mercadorias ou cargas a serem embarcadas ou desembarcadas, exceto as perigosas, a 

critério da Administração do Porto, e assegurada a livre circulação dos equipamentos, dos 

veículos e dos vagões sob responsabilidade do operador portuário, do prestador dos demais 

serviços, podem permanecer na faixa do cais até o final da operação;  

V - administração do Porto somente passará a ser responsável pela mercadoria ou carga após 

seu efetivo recebimento, quando de sua entrega regular; 

VI - no caso da não remoção, no prazo estipulado para armazenamento ou retirada da área, a 

Administração do Porto fica autorizada: 

 

a) por conta e risco do operador portuário, a remover a mercadoria ou carga, desde a faixa do 

cais até o local de armazenagem; 

b) cobrar do operador portuário a importância equivalente à remoção e armazenagem que 

incidiria sobre esta operação portuária, desde o dia de sua descarga até sua retirada da área 

do Porto ou de sua regularização perante seu respectivo dono;  

c) a bloquear ou impedir a execução das atividades do operador portuário na área do Porto 

Organizado e Terminais Delegados; 

 

VII - no caso de mercadoria ou carga perigosa, seu proprietário ou seu preposto deve fornecer, no 

ato da nomeação do navio, todas as especificidades do produto condicionando o aceite do navio ao 

cumprimento de todos os requisitos determinados e exigidos pela Autoridade Portuária e demais 

entidades fiscalizadoras; 

VIII - ainda que não resulte em evento danoso, a omissão ou imperfeição de registro de qualquer 

mercadoria ou carga perigosa, o seu proprietário ou preposto serão responsabilizados; 

IX - é de responsabilidade do operador portuário ou prestador de serviços providenciar a limpeza 

do cais imediatamente após o término de suas atividades, de modo a restabelecer a faixa do cais 

em condições de higiene e segurança, sendo que, o não cumprimento desta obrigação, autorizará a 

Administração do Porto, mediante comunicação prévia, a realizar os serviços de limpeza em 

questão às expensas do responsável pela operação portuária, sem prejuízo das penalidades 

previstas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior; 

X - se a mercadoria ou carga for derramada ou espalhada sobre o cais ou demais áreas, o 

responsável deverá imediatamente isolar a área afetada, comunicando a ocorrência à 

Administração do Porto, dando início, de imediato e ininterruptamente, à limpeza até sua 

finalização; 
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XI - se a mercadoria ou carga derramada ou espalhada for um produto perigoso, a operadora 

deverá acionar sua empresa contratada para o atendimento ao sinistro, devendo esta apresentar 

equipe treinada e especializada. 

XII - as vias de circulação e áreas destinadas ao estacionamento de veículos de passeio e carga 

deverão ser obrigatoriamente observadas pelos usuários; 

XIII - os condutores de veículos deverão cumprir as regras de ouro no trânsito do Porto do Itaqui e 

do Programa de Equipamentos Móveis;  

XIV - terão acesso e permanência preferencial à área primária, os veículos com mercadorias ou 

cargas destinadas ao armazenamento ou embarque;  

XV - as mercadorias deverão estar acompanhadas de documentação autorizativa, expedida pela 

autoridade competente para saída e entrada na área alfandegada do Porto; 

XVI - ficará a critério da Administração do Porto autorizar e definir os acessos, fluxos de 

circulação, estacionamentos, entrada e saída dos veículos, segregação de pedestres; 

XVII - a autorização de que trata o inciso anterior poderá ser suspensa em razão da necessidade 

de implementação de medidas de segurança, preservação da ordem, ordenamento da circulação, 

congestionamento das áreas de estacionamento, entre outros motivos;  

XVIII -  os planos de acesso, circulação e manobra de vagões deverão ser apresentados 

previamente para aprovação da Administração do Porto; 

XIX - no caso de obstrução da circulação ou da não observância quanto à limpeza, o responsável 

pela operação portuária ou prestador de serviços responsabilizar-se-á pelos prejuízos advindos 

dessas práticas, sem que isto afaste a possibilidade da aplicação de sanções previstas neste 

Regulamento e na legislação;  

XX - a utilização das instalações terrestres, dos benefícios e facilidades por elas proporcionadas na 

movimentação de mercadorias ou cargas pelo o operador portuário serão retribuídas com o 

pagamento das tarifas portuárias à Administração do Porto, nos termos especificados na tarifa 

portuária. 

 

Art. 29.  A ocupação das instalações de acostagem obedecerá às seguintes condições: 

 

I - confirmada a chegada da embarcação e à vista da requisição de ocupação de berço de 

acostagem, bem como de sua disponibilidade, será autorizada a atracação da embarcação pela 

Administração do Porto; 
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II - a desatracação da embarcação deverá se dar após o término da operação de movimentação de 

mercadorias ou cargas, ou de abastecimento conforme o caso, desde que o navio não tenha 

pendências com as autoridades aduaneira ou portuária; 

III - as atracações e desatracações serão realizadas sob a responsabilidade do comandante e do 

prático da embarcação, utilizando a bordo seus tripulantes e materiais, competindo à Autoridade 

Portuária, de acordo com norma própria, auxiliar as referidas manobras sobre o cais, com pessoal 

sob sua responsabilidade para receber, encapelar e largar os diversos cabos de amarração; 

IV - a atracação a contrabordo de embarcação aportada ao berço para a movimentação de 

mercadorias, cargas e resíduos de bordo, ou de uma embarcação para outra para posterior 

desembarque no cais ou para outra embarcação, será autorizada pela Autoridade Portuária após a 

anuência da autoridade marítima, e da autoridade aduaneira se necessária;  

V - a atracação da embarcação para operação de carregamento somente será autorizada se 

houver, no Porto, quantidade de mercadoria ou carga armazenada que assegure uma 

movimentação em ritmo contínuo, com nível de desempenho compatível com o tempo de 

permanência previsto e com a exigência e demanda do berço de acostagem; 

VI - o tempo de ocupação de berço inicia-se no instante em que o primeiro cabo é encapelado e 

termina quando for solto o último cabo; 

VII - o período de tempo de ocupação de berço de acostagem será fixado pela Administração do 

Porto, por ocasião da reunião de planejamento operacional, observados os procedimentos 

aplicáveis à espécie;  

VIII - a critério da Autoridade Portuária e sem prejuízo do pagamento das tarifas de acostagem 

proporcional ao tempo excedido, não havendo outra embarcação programada, a ocupação de 

embarcação aportada no berço poderá ser prorrogada enquanto o referido berço encontrar-se 

desimpedido; 

IX - a Autoridade Portuária, a seu critério, poderá autorizar a permanência de embarcação no 

berço além do prazo fixado, e caso essa permanência tiver como motivo a insuficiência de 

desempenho, a tarifa será aplicada de modo crescente até a desatracação, nos termos previamente 

convencionados na tarifa portuária; 

X - a ocupação de berço de acostagem pelas embarcações será retribuída pelo armador ou pelo 

requisitante, com o pagamento, à Administração do Porto, de importância determinada pela 

aplicação da tarifa portuária. 
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Art. 30.  O Porto do Itaqui dispõe de um total de 50.330 m2 de área útil para armazenagem distribuídos em 8 (oito) pátios com 31.730 m2 e 2 (dois) 

armazéns com 18.600 m2. 

 

I - O plano de setorização inclui determinação de pátios e armazéns específicos para determinados tipos de cargas, resistências dos pisos e localizações. 

 

Figura 2: Plano de setorização.
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Art. 31.  A autoridade portuária determinará a localização onde as cargas serão armazenadas, 

baseado na(s): 

 

I - situação de ocupação dos pátios; 

II - particularidades das cargas; 

III - resistência dos pisos; 

IV - restrições de logistica operacional e manuseio. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Esta analise se dará após o recebimento das informações relativas a carga 

como bl’s, packing list’s, stowage plans, ship survey’s, restrições de armazenagem e etc .  

 

Art. 32.  A cobrança das tarifas de armazenagem se dará conforme a tabela v-d - 

armazenagem de mercadorias desembarcadas em navegações de longo curso (importadas) e 

tabela v-e - armazenagem de mercadorias embarcadas em navegações de longo curso ou 

cabotagem e de mercadorias desembarcadas em navegações de cabotagem. 

 

Art. 33.  O Porto do Itaqui funciona 24 horas por dia, sendo assim a expedição e recebimento 

de cargas pode ser efetuada a qualquer momento contanto que os procedimentos operacionais 

e de segurança estejam em conformidade com as regras do Porto. 

 

Art. 34.  Com relação ao planejamento de operações, a requisição para entrada ou retirada de 

cargas deverá ser feita pelo cliente ou representante junto à Coordenadoria de Planejamento 

de Operações – EMAP ou sistema S2GPI, com antecedência mínima de 48 horas. 

§ 1º - No caso de entrada no Porto, o dono da carga deverá informar à Coordenadoria de 

Planejamento de Operações – EMAP ou sistema S2GPI incluindo, descrição das cargas, 

quantitativo, modal de transporte, operador portuário, navio a ser carregado, janela para 

entrada no Porto, data do navio e etc. para que a atividade seja inserida no planejamento diário 

e a Coordenadoria de Planejamento Operacional possa destacar efetivo para o 

acompanhamento e controle da operação. 

§ 2º - No caso de retirada, o dono da carga deverá apresentar a documentação de liberação 

da carga (nota fiscal e cte-cabotagem e declaração de importação, nota fiscal, bill of lading - 

longo curso). 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Após esta requisição, o fiel depositário fará consulta no sistema da 

Receita Federal (SISCARGA), para verificar se existe alguma pendência que possa impedir a 



 

27 
 

entrega da carga e em seguida, emitirá o boletim de armazenagem (carga de longo curso) que 

será encaminhado a coordenadoria de faturamento para que seja emitido o boleto de 

pagamento com o valor de armazenagem (tabela v-d) e enviado ao cliente. Após a 

comprovação de pagamento, a coordenadoria de planejamento de operações efetuará o 

atendimento da requisição destacando efetivo para o acompanhamento/controle das 

operações e liberação das cargas.   

 

 

 

CAPÍTULO VIII – UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NÃO OPERACIONAIS 

 

Art. 35.  O Pátio de Retenção de Carretas-PRC, tem capacidade estática de 214 vagas de 

estacionamentos. É local de recepção obrigatória para veículos e unidades de cargas que 

desenvolvem atividades relacionadas a carregamento ou descarregamento de 

produtos/mercadorias oriundas ou destinadas ao transporte aquaviário via Porto do Itaqui. 

 

Art. 36.  O usuário somente terá permissão para acesso após submissão ao cumprimento do 

Procedimento Operacional de Segurança Portuária - GESEP (EMAP-PO-07), integrante do Sistema 

de Gestão Governamental Portuária Integrada - S2GPI, com o colhimento e registro de informações 

do veículo ou unidade de carga e de seu respectivo condutor.  

 

CAPÍTULO IX – UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS SOB 

GESTÃO DE TERCEIROS 

 

Art. 37.  A utilização das áreas sob regime de contrato de arrendamento no Porto do Itaqui 

são distribuídas de acordo com o tipo de carga, divididas a seguir: 

 

§ 1º - Terminais de granéis líquidos (petróleo e seus derivados): 

 

a) Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 

b) arrendamento de área de 9.265,53m² para armazenagem e distribuição de derivados de 

petróleo; 
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c) arrendamento de área de 11.753,74m² para armazenagem e distribuição de derivados de 

petróleo. 

I - Granel Química Ltda:  

 

a) arrendamento de área de 32.813,68m² para funcionamento de escritório administrativo e 

contábil e para armazenamento e movimentação de produtos líquidos a granel. 

b) indicador de desempenho: 

 

Períodos Movimentação Mínima Contratual 

1 440.000 

2 470,000 

3 500.000 

4 520.000 

5 550.000 

6 580.000 

7 610.000 

8 650.000 

Tabela 2: Indicador de desempenho Granel Química. 
 

II - Petróleo Sabbá S.A. 

 

a) área 1 - Arrendamento de área de 13.326,57m² com benfeitorias; 

b) área 2 - Arrendamento de área 15.556,00m² com benfeitorias; 

c) área 3 - Arrendamento de área de 4.724,86m² com benfeitorias. 

 

III - Terminal Químico de Aratu S.A. – TEQUIMAR 

 

a) área 1 - Arrendamento de área 8.812,39m² para instalação de Terminal de armazenagem de 

granéis líquidos; 

b) área 2 - Arrendamento de área de 15.757,90m² para instalação de Terminal de 

armazenagem de granéis líquidos; 

c) área 3 - Arrendamento de área de 27.838,09m² para instalação de Terminal de 

armazenagem de granéis líquidos. 

 

IV - Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás 

 

a) arrendamento de área de 24.600m² onde funciona um parque de armazenamento de 

petróleo e seus derivados. 
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§ 2º - Terminais de armazenagem e/ou movimentação de granéis sólidos vegetais 

(arroz/milho/trigo/soja): 

 

I - Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB 

 

a) arrendamento de área de 18.387,79m² destinado a armazenagem de arroz, milho e trigo, 

através de 4 silos de armazenagem. 

 

II - Amaggi & Commodities Terminais Portuários S.A. 

 

a) arrendamento de área de 40.327m² para instalação do Terminal de Grãos do Maranhão, 

visando movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais na corrente de 

exportação. 

b) indicador de desempenho: 

 

Períodos Movimentação Mínima Contratual 

1 Período de Carência 

2 329.353 

3 518.792 

4 751.502 

5 1.037.368 

6 1.187.035 

7 1.351.271 

8 1.531.497 

9 1.729.268 

10 1.946.293 

11 2.136.815 

12 2.301.103 

13 2.440.722 

14 ao 25 2.500.000 

Tabela 3: Indicador de desempenho  Amaggi & Commodities Terminais Portuários S.A. 

 

III - Corredor Logistica e Infraestrutura S.A. 

 

a) arrendamento de área de 40.327m² para instalação do Terminal de Grãos do Maranhão, 

visando movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais na corrente de 

exportação. 

 



 

30 
 

 

b) indicador de desempenho: 

 

Períodos Movimentação Mínima Contratual 

1 Período de Carência 

2 329.353 

3 518.792 

4 751.502 

5 1.037.368 

6 1.187.035 

7 1.351.271 

8 1.531.497 

9 1.729.268 

10 1.946.293 

11 2.136.815 

12 2.301.103 

13 2.440.722 

14 ou 15 2.500.000 

Tabela 4: Indicador de desempenho  Corredor Logistica e Infraestrutura S.A. 

 

IV - Glencore Serviços e Comércio de Produtos Agricolas Ltda. 

 

a) arrendamento de área de 40.327 m² para instalação do Terminal de Grãos do Maranhão, 

visando movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais na corrente de 

exportação. 

b) indicador de desempenho (Tabela 5): 

 

Períodos Movimentação Mínima Contratual 

1 Período de Carência 

2 329.353 

3 518.792 

4 751.502 

5 1.037.368 

6 1.187.035 

7 1.351.271 

8 1.531.497 

9 1.729.268 

10 1.946.293 

11 2.136.815 

12 2.301.103 

13 2.440.722 
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14 ou 15 2.500.000 

Tabela 5: Indicador de desempenho Glencore Serviços e Comércio de Produtos Agricolas Ltda. 

V - Terminal Corredor Norte S.A. 

 

a) arrendamento de área de 40.327 m² para instalação do Terminal de Grãos do Maranhão, 

visando movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais na corrente de 

exportação. 

b) indicador de desempenho: 

 

Períodos Movimentação Mínima Contratual 

1 Período de Carência 

2 329.353 

3 518.792 

4 751.502 

5 1.037.368 

6 1.187.035 

7 1.351.271 

8 1.531.497 

9 1.729.268 

10 1.946.293 

11 2.136.815 

12 2.301.103 

13 2.440.722 

14 ou 15 2.500.000 

Tabela 6: Indicador de desempenho Terminal Corredor Norte S.A. 
 

VI - Moinhos Cruzeiro do Sul S.A. 

 

a) arrendamento de área de 8.279,00m² onde funciona uma unidade fabril de industrialização 

e comercialização da farinha de trigo. 

 

§ 3º - Terminais de armazenagem e/ou movimentação de granéis sólidos e/ou carga geral: 

 

I - Pedreiras Transportes do Maranhão Ltda. 

 

a) arrendamento de área de 11.930,68m² destinada a implantação de armazéns,pátios e 

escritórios alfandegados. 

 

II - Companhia Operadora do Itaqui – COPI 
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a) arrendamento de área de 16.000m² localizada na retaguarda do berço 102 do Porto do 

Itaqui destinada a implantação de armazéns de granéis sólidos, pátio de carga geral e apoio. 

 

III -  VALE S.A 

 

a) arrendamento de área de 53.600m² destinada à implantação de armazéns de concentrado 

de cobre, pátio ferroviário e edificações de apoio. 

b) indicador de desempenho: Movimentação Mínima Contratual de 400.000 ton/ano. 

 

§ 4º - Prédios administrativos e restaurante: 

 

I - SYNGAMAR – Sindicato das Agências Marítimas do Maranhão 

 

a) escritório administrativo com área de 300m². 

 

II - Tugbrasil Apoio Portuário 

 

a) escritório administrativo com área de 869,72m². 

 

III - D. Andrade O dos Santos – Restaurante Catalana 

 

a) área onde funciona um restaurante de atendimento a comunidade portuária medindo 

375,00m². 

  

Art. 38.  Além dos contratos de arrendamento, o Porto do Itaqui possui áreas utilizadas sob 

outros institutos jurídicos: 

 

I - Vale Operações Portuárias S.A. 

 

a) direito de passagem (contrato de passagem) sobre área do Porto do Itaqui, através de 

esteiras transportadoras que fazem a interligação do Berço 105 até o Terminal Privativo da 

Ponta da Madeira, visando a movimentação de granéis sólidos. 

b) indicador de desempenho. 

 

Períodos Movimentação Mínima Contratual em Toneladas por Lote 

1 5.000.000 

2 4.700.000 

3 4.700.000 

4 4.700.000 

5 4.700.000 

6 4.700.000 
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7 4.700.000 

8 4.700.000 

Tabela 7: Indicador de desempenho Vale Operações Portuárias S.A. 

 

II - Itaqui Geração de Energia S.A. 

 

a) uso de áreas afetadas pelo contrato de passagem, reservatório e bombeamento de água que 

totalizam 14.695,77m², que servem de apoio as operações de granéis sólidos no Berço 101, 

no Porto do Itaqui. 

 

III - Suzano Papel e Celulose S.A.: Uso de área de 17.271,83 m² mediante contrato de passagem, 

destinada a armazenagem e movimentação de celulose, na retroárea do Porto do Itaqui. 

 

a) indicador de desempenho. 

 

Períodos Movimentação Mínima Contratual em Toneladas de Celulose 

1 1.100.00 

2 1.400.00 

3 1.400.000 

Tabela 8: Indicador de desempenho Suzano Papel e Celulose S.A. 
 

IV - Brasbunker Participações S.A. 

 

a) uso de sala administrativa no prédio do Centro de Negócios medindo 19,06m², através de 

contrato de Cessão Onerosa de Uso. 

 

V - Consórcio Tegram – ITAQUI 

 

a) uso de sala administrativa no prédio do Centro de Negócios medindo 105,96m², através de 

contrato de Cessão Onerosa de Uso. 

 

VI - 4M Construções e Incorporações Ltda. 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de área de 1.571,42m², destinada ao funcionamento de 

canteiro de obras. 

 

VII -  NM Engenharia e Cconstruções Ltda. 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de área de 697,00m², destinada ao funcionamento de 

canteiro de obras para os serviços de inspeção, manutenção e reabilitação em tanques de 

armazenamento. 
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VIII - Petrobrás Distribuidora S.A. 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de área de 78,02m² para instalação de contêiner-

escritório comercial. 

 

IX - Terminal Químico de Aratu – TEQUIMAR 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de área de 60,00m² para instalação de contêiner-

escritório comercial. 

 

X - Transmasut Transportes Ltda. 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de área de 31,16m² para instalação de contêiner-

escritório comercial. 

 

XI - Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de área de 403,63m² para servir de escritório 

administrativo às atividades desenvolvidas pelo OGMO. 

 

XII - Aroma & Sabor Alimentação Ltda. 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de prédio com área de 534,00m² para serviço de 

restaurante. 

 

XIII - D. Andrade O. dos Santos & Kreutz Ltda. 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de prédio com área de 534,00m² para serviço de restaurante. 

 

XIV - Celebration Turismo e Eventos Ltda. 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de área de 41,76 m² para exploração do serviço de 

lanchonete no prédio sede da EMAP. 

 

XV -  Banco Bradesco S.A. 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de sala administrativa no Centro de Negócios medindo 

38,04m². 

 

XVI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de sala administrativa no prédio do Centro de Negócios 

medindo 78,81m². 
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XVII - Orion Rodos Marítima e Portuária Ltda.       

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de sala administrativa no prédio do Centro de Negócios 

medindo 18,84m². 

XVIII - Muniz Agência Marítima Ltda. 

    

a) contrato de cessão onerosa de uso de sala administrativa no prédio do Centro de Negócios 

medindo 78,81m². 

 

XIX - Total Distribuidora S.A.   

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de sala administrativa no prédio do Centro de Negócios 

medindo 18,84m². 

 

XX - Transrio Transportes e Logística Ltda.  

    

a) contrato de cessão onerosa de uso de área destinada a ocupação de contêiner-escritório de 

78,02m².         

 

XXI - A.P Medeiros Distribuidora 

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de área de 31,16 m² para instalação de contêiner-

escritório. 

 

XXII - SERVIPORTO – Serviços Portuários Ltda.      

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de uma área de 708,30m² no Terminal da Ponta da 

Espera, destinada ao funcionamento de oficina, bilheteria e escritório administrativo. 

 

XXIII - Internacional Marítima Ltda.    

 

a) contrato de cessão onerosa de uso de uma área de 22,18m² no Terminal da Ponta da 

Espera,destinada a bilheteria de venda de passagens de ferry boat e escritório 

administrativo. 

  

CAPÍTULO X – UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO  

E ACESSO AQUAVIÁRIO 
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Art. 39.  A utilização da área de fundeio, canal de acesso e bacia de evolução pelas 

embarcações em demanda no Porto, e o seu tráfego na referida instalação, será autorizada 

pela Autoridade Portuária de acordo com os termos e condições deste Regulamento, com a 

prévia anuência das autoridades marítima, aduaneira, saúde, sanitária e polícia marítima, 

quando for o caso.  

 

Art. 40.  A autorização será dada por requisição do armador ou seu preposto, desde que, com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes da atracação informando o seguinte: 

 

I - nome da embarcação; 

II - bandeira sob a qual navega; 

III - natureza da navegação; 

IV - último porto de procedência e próximo porto de destino; 

V - nome da agência responsável pela embarcação e pelo pagamento das tarifas portuárias 

incidentes sobre a embarcação; 

VI - características da embarcação: 

VII - comprimento entre perpendiculares e largura máxima; 

VIII - tonelada de porte, tonelada de arqueação bruta e tonelada de arqueação líquida; 

IX - calado máximo, calado de entrada e calado previsto de saída; 

X - tipo de embarcação. 

XI - cópia do manifesto de carga a desembarcar e do manifesto de carga a embarcar; 

XII - número de passageiros a desembarcar ou a embarcar; 

XIII - carga principal (peso e espécie); 

XIV - tonelagem, por natureza e espécie, de mercadoria ou carga já depositada em instalação 

de armazenagem na área do Porto; 

XV - tonelagem, por natureza e espécie, de mercadoria ou carga a ser depositada em 

instalação de armazenagem existente na retroárea do Porto; 

XVI - nome do operador portuário indicado para a movimentação das mercadorias ou carga; 

XVII - nome do prestador de serviços de retirada de resíduos da embarcação, se houver; 

XVIII - nome dos demais prestadores de serviços contratados, se houver; 

XIX - datas previstas de chegada e de partida; 

XX - serviços acessórios a utilizar (água, luz, telefone entre outros); 
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XXI - qualquer defeito conhecido que possa substancialmente afetar a segurança de 

navegação ou que possa vir a prejudicar a eficiente utilização da instalação portuária; 

XXII - no caso de embarcações transportando mercadorias perigosas, o armador ou seu 

preposto deverá, juntamente com as informações indicadas no inciso anterior, fornecer os 

seguintes dados específicos adicionais: 

 

a) nome técnico correto das mercadorias, de acordo com a classificação do código da 

Internacional Maritime Organization (IMO), da Organização das Nações Unidas (ONU), ponto 

de fulgor, quando o caso, e o número de identificação estabelecido pelo Comitê das Nações 

Unidas (UNC NR) das mesmas; 

b) a quantidade de mercadoria ou carga perigosa a bordo, indicando aquela que deverá ser 

descarregada no Porto e aquela que permanecerá a bordo, bem como onde estão estivadas;  

c) a embalagem; 

d) a condição da mercadoria e se há alguns riscos possíveis de ocorrer; 

e) se a embarcação tem algum certificado ou apólice de seguro para o transporte. 

 

XXIII - Quando um evento danoso resultar da omissão ou da imperfeição de registro de 

qualquer mercadoria ou carga perigosa, a responsabilidade pelos prejuízos ou acidentes 

decorrentes caberá ao armador ou agência responsável pela embarcação. 

 

Art. 41.  A permanência da embarcação na área de fundeio será por prazo limitado, 

estabelecido em função de: 

 

I - disponibilidade de berço de acostagem compatível com a operação portuária prevista; 

II - disponibilidade de berço de acostagem compatível com o calado da embarcação; 

III - medidas de segurança ou de epidemia. 

 

Art. 42.  O fundeio de embarcação só será permitido em área própria, definida para tal fim 

pela autoridade marítima, não sendo permitido o fundeio de embarcação no canal de acesso. 

 

Art. 43.  Na zona de praticagem é obrigatório para todas as embarcações a utilização do 

prático, na forma da legislação federal aplicável, com as seguintes exceções: 

 

I - navios de guerra; 

II - embarcações dispensadas do uso dos serviços de praticagem, pela autoridade marítima. 
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Art. 44.  A navegação de embarcações no canal de acesso e sua manobra na bacia de evolução 

deverão ser realizadas observando as normas de segurança de tráfego e marítimo, baixadas 

pela autoridade marítima. 

 

Art. 45.  A embarcação que tenha mercadorias ou cargas perigosas a bordo só atracará ou 

fundeará com a expressa autorização da Administração do Porto, obedecendo às disposições 

deste Regulamento. 

 

Art. 46.  Toda embarcação que tenha mercadorias ou cargas perigosas a bordo, ou que as 

tendo descarregado não esteja inteiramente livre de vapores inflamáveis, deverá exibir a 

bandeira de referência utilizada para facilitar a comunicação entre estações navais, aéreas, 

terrestres, civis e militares, ou seja, a bandeira "b", do Código Internacional de Sinais (CIS) 

durante o dia, e luz encarnada, visível em todo o horizonte, a distância de, no mínimo, 3 (três) 

milhas náuticas. 

 

Art. 47.  A movimentação de mercadorias ou cargas em embarcação fundeada, ou em 

operação de transbordo, somente será autorizada com a prévia anuência da autoridade 

aduaneira, e será realizada em área própria definida pela Administração do Porto em 

coordenação com a autoridade marítima. 

 

Art. 48.  A utilização do acesso aquaviário ou os benefícios usufruídos pelas embarcações que 

demandam à instalação portuária serão retribuídos pelo armador ou requi sitante, com o 

pagamento, à Administração do Porto, de importância determinada pela aplicação da tarifa 

portuária. 

 

Art. 49.  Processo no qual efetuam-se levantamentos topo-hidrográficos, visando a obtenção 

das profundidades, no canal interno, bacia de evolução e berços de atracação, tendo como 

base a referência de nível RN 1 - DHN. A determinação do relevo do fundo aquático permite 

estabelecer o calado máximo para o tráfego de navios. 

 

Art. 50.  A taxa de assoreamento verificada no Porto do Itaqui é pequena. As fortes correntes 

derivadas da grande variação de maré carreiam os sedimentos do fundo do canal, impedindo 

sua deposição. Nos berços, embora a corrente seja fraca, o assoreamento é pouco expressivo, 

sendo necessárias a realização de Dragagens periódicas de manutenção das profundidades 

homologadas. 
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Art. 51.  Os levantamentos de batimetria são realizados periodicamente a cada três meses e 

quando necessário emitimos solicitação de sondagem de acordo com as necessidades. 

 

Art. 52.   A visita das autoridades do Porto, constituída por fiscais de aduana, saúde dos 

portos e imigração é a primeira exigência a ser atendida pelas embarcações que demandam o 

Porto.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Compete ao representante local do Armador as providências necessárias 

para sua realização, antes de ser a embarcação liberada para as operações de carga e descarga, 

de embarque e desembarque de passageiros. 

 

Art. 53.  É proibido às lanchas que estiverem a serviço do Armador ou Agente de Navegação 

atracar em embarcação mercante fundeada, que seja procedente de porto estrangeiro, sem a 

prévia liberação da Receita Federal, Polícia Federal e Saúde dos Portos.  

 

Art. 54.  A chegada (Data-Hora) de uma embarcação em fundeadouro ou área portuária 

deverá ser comunicada ao Órgão de Despacho, o mais rápido possível, por qualquer dos meios 

disponíveis (de preferência por fac-símile, e-mail), devendo a pertinente Parte de Entrada ser 

enviada para a Capitania dos Portos, no máximo 06 (seis) horas após atracação ou fundeio da  

embarcação. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Se no decurso da viagem imediatamente anterior à escala ocorrer 

qualquer das hipóteses abaixo discriminadas, o Comandante de navio brasileiro encaminhará 

ao Órgão de Despacho, preferencialmente por fac-símile ou e-mail, um extrato devidamente 

autenticado do lançamento da ocorrência no Diário de Navegação.  

 

Art. 55.  O Comandante do navio estrangeiro somente encaminhará ao Órgão de Despacho as 

hipóteses citadas em III e IV, caso ocorram em águas de jurisdição brasileira: 

 

I - avaria de vulto na embarcação ou carga; 

II - insubordinação de tripulante ou passageiro; 

III - Observação da existência de qualquer elemento de interesse da navegação, não registrado 

na carta náutica; 

IV - alteração no balizamento ou no funcionamento dos faróis; 

V - acidente pessoal grave ocorrido. 
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Art. 56.  A Livre Prática, “free pratique”, poderá ser solicitada via rádio, ou através de 

mensagem enviada pelos Agentes de Navegação à Inspetoria de Saúde dos Portos, Aeroportos 

e Fronteiras, até 02 horas antes da chegada do navio. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Quando as condições sanitárias da embarcação não forem consideradas 

satisfatórias (não tiver sido obtida a Livre Prática), o navio deverá demandar a área de espera, 

quarentena ou outra determinada, até sua liberação. O navio deverá manter içada a bandeira 

adequada do Código Internacional de Sinais, ficando proibida a descida de qualquer pessoa da 

embarcação.  

 

Art. 57.  As embarcações cujas condições sanitárias não forem consideradas satisfatórias ou 

que forem provenientes de regiões onde esteja ocorrendo surto de doença transmissível 

deverão permanecer nos fundeadouros de quarentena até liberação pela Saúde dos Portos. O 

fundeio na zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações possuam “tanques de 

retenção”. 

 

Art. 58.  Fundeadouros de quarentena: 

 

a) Fundeadouro de Quarentena Externo: Fundeadouro Nº 3 – Reservado para navios com 

calado superior a 11 metros. 

b) Fundeadouro de Quarentena Interno: Fundeadouro Nº 6 – Reservado para navios com 

calado menor ou igual a 11 metros. 

c) A descarga de águas servidas é proibida em navios nessa situação; 

d) O descumprimento destas normas, ou de qualquer outra estabelecida pela Saúde dos 

Portos, sujeitará a retirada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de 

outras penalidades previstas;  

e) Os Agentes Marítimos, Armadores e Comandante deverão disseminar, da forma mais ampla 

e rápida possível, as informações e diretivas das autoridades do Porto, de modo a garantir a 

eficácia das medidas de prevenção adotadas, a fim de evitar a propagação da doença. 

 

Art. 59.  Os navios estrangeiros estarão sujeitos ao Controle do Navio pelo Estado do Porto 

(Port State Control), de acordo com as Convenções Internacionais ratificadas pelo País e 

normas aprovadas por Portaria da Diretoria de Portos e Costas. 

 



 

41 
 

Art. 60.  Os navios brasileiros estarão sujeitos a inspeções (Flag State) de acordo com as 

normas estabelecidas pela Diretoria de Portos e Costas. 

 

Art. 61.  As vistorias para emissão do AIT serão realizadas com o navio atracado. 

 

Art. 62.  A forma dos canais navegáveis, a profundidade, o tipo de tença e de margem, afetam 

o comportamento das embarcações e vice-versa, de modo que a velocidade de trânsito se 

torna um fator importante para evitar acidentes. A velocidade máxima recomendada para os 

navios na área de praticagem obrigatória deve ser de no máximo 8 (oito) nós.  

 

Art. 63.  Ao se demandar os fundeadouros, principalmente os internos, devem-se ter cuidado 

devido às fortes correntes reinantes. A ocasião mais propícia para se alcançar esses 

fundeadouros, é cerca de 4 (quatro) horas antes da preamar. Navios com apenas 1 (um) ferro 

ou com problemas de máquinas, deverão, em princípio, utilizar os fundeadouros TRÊS, DOIS e 

UM, devendo tal situação ser imediatamente comunicada à Autoridade Marítima. 

 

Art. 64.  É expressamente proibido o fundeio de qualquer embarcação na área de manobra e 

em toda a extensão do canal de acesso ao Porto. Os navios que utilizam os terminais e Porto da 

Baía de São Marcos, deverão observar as áreas específicas de fundeadouros previstas nas 

cartas da série 400 da Diretoria de Hidrografia e Navegação e NPCP-2009, a saber:  

 

I - ÁREA UM: Para Navios “PART CARGO” com destino ao Terminal da Ponta da Madeira, com 

mais de 11 metros de calado: Navios em LITÍGIO e Navios em grandes REPAROS.  

 

a) delimitada pelos pontos de coordenadas: 

PONTOS LAT (S) LONG (W) 

A 01° 58,5’ 044° 07,0’ 

B 01° 55,5 044° 09,0’ 

C 01° 49,2’ 043° 58,4’ 

D 01° 51,8’ 043° 56,5’ 
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II - ÁREA DOIS: Área de espera de maré para navios com calados superiores a 11 metros. Nesta 

área o navegante deve ter atenção, tendo em vista a existência de cabos submarinos no setor 

Oeste da área.  

 

a) delimitada pelos pontos de coordenadas: 

PONTOS LAT (S) LONG (W) 

A 02° 02,9’ 044° 03,4’ 

B 02° 05,4’ 044° 03,4’ 

C 02° 06,0’ 044° 07,2’ 

D 02° 04,4’ 044° 06,1’ 

 

III - ÁREA TRÊS: área de fundeio para navios em quarentena com calados iguais ou superiores a 

11 metros. Nesta área o navegante deve ter atenção tendo em vista a existência de cabos 

submarinos no setor oeste da área. 

 

a) delimitada pelos pontos de coordenadas: 

PONTOS LAT (S) LONG (W) 

A 02° 08,3’ 044° 08,7’ 

B 02° 10,9’ 044° 09,0’ 

C 02° 12,1’ 044° 10,0’ 

D 02° 12,1’ 044° 11,0’ 

 

IV - ÁREA QUATRO: Para Navios com calado até 11 metros. 

 

a) delimitada pelos pontos de coordenadas: 

PONTOS LAT S LONG W 

A 02° 19,2’ 044° 12,2’ 

B 02° 21,4’ 044° 09,8’ 

C 02° 24,4’ 044° 12,8’ 

D 02° 27,4’ 044° 17,2’ 

E 02° 26,6’ 044° 19,4’ 
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V - ÁREA CINCO: Para Navios com calados até 11 metros. 

- 4 - 5 - OSTENSIVO 

(REVERSO BRANCO) 

NPCP-MA CAPÍTULO 4 

 

a) delimitada pelos pontos de coordenadas: 

PONTOS LAT (S) LONG (W) 

A 02° 22,2’ 044° 20,3’ 

B 02° 25,0’ 044° 21,3’ 

C 02° 24,4’ 044° 22,2’ 

D 02° 20,1’ 044° 20,4’ 

 

VI - ÁREA SEIS: Para Navios em quarentena com calados inferiores a 11 metros. O fundeio 

nesta área necessita de autorização expressa da Capitania dos Portos e precauções adicionais 

que serão determinadas quando da solicitação. 

 

a) delimitada pelos pontos de coordenadas: 

PONTOS LAT (S) LONG (W) 

A 02° 28,6’ 044° 24,5’ 

B 02° 29,2’ 044° 24,0’ 

C 02° 30,6’ 044° 25,4’ 

D 02° 29,6’ 044° 26,0’ 

 

VII - ÁREA SETE: Para Navios com calado máximo de 11 metros. O fundeio nesta área necessita 

de autorização expressa da Capitania dos Portos e precauções adicionais que serão 

determinadas quando da solicitação. 

 

a) delimitada pelos pontos de coordenadas: 

PONTOS LAT (S) LONG (W) 

A 02° 33,6’ 044° 25,0’ 

B 02° 34,0’ 044° 23,6’ 

C 02° 35,5’ 044° 24,3’ 

D 02° 34,8’ 044° 25,7’ 
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VIII - ÁREA OITO: O fundeio nesta área destina-se a navios com calado menor que 11 metros 

nas situações de carga e descarga de combustíveis e explosivos. O fundeio nesta área necessita 

de autorização expressa da Capitania dos Portos e precauções adicionais que serão 

determinadas quando da solicitação. 

 

a) Delimitada pelos pontos de coordenadas: 

PONTOS LAT (S) LONG (W) 

A 02° 35,4’ 044° 26,0’ 

B 02° 34,8’ 044° 25,7’ 

C 02° 35,5’ 044° 24,3’ 

D 02° 36,8’ 044° 24,8’ 

 

Art. 65.  Na Zona de Praticagem (ZP-4), que abrange o Porto do Itaqui e os Terminais da 

ALUMAR e Ponta da Madeira. O serviço de praticagem é coordenado pela empresa Serviços de 

Praticagem da Baía de São Marcos Ltda – PRATIMAR, sito na Av. Litorânea nº 10 – Caolho – São 

Luís-MA, Tel./fax (0xx98) 3233-6688 e 3233-6666. Existe também na ZP-4 a empresa Maranhão 

Pilot Serviços de Praticagem, sito na Rua Grajuru nº 08, Qd 20 – Calhau – São Luís, Tel./fax 

(0xx98) 3227-2133. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na (ZP-4) os serviços de lancha de prático e de rebocadores são exercidos 

pelos empresas credenciadas para tal, conforme art. 61. 

 

Art. 66.  A sinalização náutica do Canal de Acesso a Baia de São Marcos é composta por 32 

unidades de boias BLEs, especiais de luz, todas em bom estado de conservação, permitindo a 

navegação noturna, estando de acordo com instruções da Normam – 17 da Marinha do Brasil. 

Sendo seu índice de eficácia, conforme determinado pela IALA/Marinha do Brasil, em 98%. 
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Bóia Tipo Pintura Latitide Longitude Luz 

1 Itaqui BL-E Encarnada 02°34´39,0” 044º22’15,0’’ Encarmada 

3 Itaqui BL-E Encarnada 02°34´52,8” 044º22’15,0’’ Encarmada 

CN2 Guarapira BL-E 
Preto 

Amarelo 
02°34´29,4” 044º22’30,0’’ Encarmada 

CO Enrocamento 
Sul 

BL-E Amarelo 02°34´12,0” 044°22´44,4” Branca 

CN (Madeira 
Terminal) 

BL-E 
Preto 

Amarelo 
02°34´54,0” 044°22´46,2” Branca 

1 BL-E Encarnado 01°46´55,8” 043°50´46,8” Encarnado 

2 BL-E Verde 01°47´04,2” 043°50´33,0” Verde 

3 BL-E Encarnado 01°48´33,6” 043°51´41,4” Encarnado 

4 BL-E Verde 01°48´41,4” 043°51´27,6” Verde 

5 BL-E Encarnado 01°56´39,6” 043°59´24,6” Encarnado 

6 BL-E Verde 01°53´44.4” 043°53´58,2” Verde 

7 BL-E Encarnado 01°57´37,8” 044°00´52,8” Encarnado 

8 BL-E Verde 01°55´55,8” 043°57´18,6” Verde 

9 BL-E Encarnado 01°58´35,4” 044°02´21,0” Encarnado 

10 BL-E Verde 01°56´53,4” 043°59´15,6” Verde 

11 BL-E Encarnado 02°02´57,6” 044°06´09,6” Encarnado 

12 BL-E Verde 01°5751,0” 044°00´43,8” Verde 

13 BL-E Encarnado 02°07´49,2” 044°09´12,6” Encarnado 

14 BL-E Verde 01°58´49,´2” 044°02´12,0” Verde 

15 BL-E Encarnado 02°13´45,0” 044°12´59,0” Encarnado 

16 BL-E Verde 02°02´22,0” 044°05´06,6” Verde 

17 BL-E Encarnado 02°22´28,2” 044°18´27,0” Encarnado 

18 BL-E Verde 02°08´03,6” 044°08´47,4” Verde 

19 BL-E Encarnado 02°27´38,4” 044°22´09,6” Encarnado 

20 BL-E Verde 02°19´21,6” 044°16´04,8” Verde 

21 BL-E Encarnado 02°30´44,4” 044°23´27,0” Encarnado 

22 BL-E Verde 02°22´28,8” 044°18´07,2” Verde 

23 BL-e Encarnado 02°32´33,0” 044°23´23,4” Encarnado 

24 BL-E Verde 02°28´10,8” 044°21´30,6” Verde 

25 BL-E Encarnado 02°34´12,0” 044°23´31,8” Encarnado 

26 BL-E Verde 02°30´38,4” 044°22´49,8” Verde 

28 BL-E Verde 02°32´16,8” 044°22´47,4” Verde 

Tabela 9: Sinalização náutica. 
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Art. 67.  As empresas de rebocadores, lanchas e de praticagem que prestam serviço no Porto 

do Itaqui são listadas a seguir:  

 

a) TUG Brasil 

b) Consórcio de Rebocadores da Baía de São Marcos 

c) Draga Horham 

d) São Marcos Transportes Marítimos (SMTM) 

e) Serviços de Praticagem da Baía de São Marcos (Servprat) 

f) Internacional Marítima Ltda. (Lanchas/Rebocadores) 

g) Smith Rebras 

 

Art. 68.  Os obstáculos naturais à navegação na área do Porto são as correntes devido à 

grande variação de maré, principalmente, na maré de sizígia e no período de vazante. 

 

Art. 69.  O porto do Itaqui dispõe de norma de atracação que estabelece os critérios de 

atracação como: imediato, preferencial e prioritário dos navios escalados conforme suas 

particularidades, tipo de carga a movimentar e tipo de operação mediante aparelhamento de 

cada berço. 

 

CAPÍTULO XI – UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OU DO 

APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS DE USO PÚBLICO 

 

Art. 70.  São condições de uso do equipamento ou do aparelhamento das instalações 

portuárias: 

 

I - a utilização de equipamento ou de aparelhamento da Administração Portuária é 

assegurada a qualquer operador portuário e permitido, a critério da Administração, a qualquer 

requisitante, quando couber; 

II - a utilização, por qualquer operador, de equipamento ou de aparelhamento portuário 

poderá ocorrer, desde que não prejudique a continuidade e qualidade dos serviços das 

operações do Porto; 
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III - os equipamentos ou aparelhamentos da Administração Portuária, quando requisitados 

pelos Operadores Portuários, serão operados por seus próprios empregados ou pelos do órgão 

gestor de mão de obra, desde que devidamente habilitados e cadastrados; 

IV - os operadores dos equipamentos estarão sob as ordens do operador portuário, ao qual 

competirá dirigir a operação; 

V - a Autoridade Portuária não responde por nenhum acidente ou dano causado a pessoa, 

embarcação, instalações, mercadorias ou cargas que resultarem de vícios, negligência, falhas 

ou por quaisquer eventos danosos ocasionados pelos operadores dos equipamentos ou por 

seus prepostos; 

VI - a responsabilidade daquele que utiliza um equipamento ou aparelhamento começa no 

momento do seu recebimento e cessa na sua devolução.  

VII - a utilização dos equipamentos ou aparelhamento da Administração Portuária, na 

movimentação de mercadorias ou cargas, será retribuída pelo operador portuário ou 

requisitante com o pagamento, à Administração do Porto, de importância determinada pela 

aplicação da tarifa portuária. 

 

Art. 71.  O Porto do Itaqui dispõe de: 

 

I - 01 (um) scanner para containers 

II - 02 (duas) balanças rodoviárias (filizola) com capacidade de 80 ton; 

III - 02 (duas) balanças rodoviárias (líder) com capacidade de120 ton; 

IV - 01 balança tipo plataforma (filizola) com capacidade de 1,5 ton; 

 

Art. 72.  As balanças são utilizadas para pesagem dos caminhões envolvidos com as 

operações portuárias de granéis sólidos, sejam cheios ou vazios. 

§ 1º - Atualmente temos uma balança localizada no pátio de carretas fazendo pesagem de 

caminhões vazios e 3 (três) balanças localizadas dentro da área primaria realizando pesagem de 

caminhões carregados. 

§ 2º - A utilização das balanças é realizada de acordo com o plano de operação acertado na 

reunião pré-operacional do navio. 

§ 3º - Utilização do scanner – a ser definido. 
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CAPÍTULO XII – UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS DE 

TERCEIROS, DE USO PÚBLICO 

 

Art. 73.  Regras para exploração dos serviços de fornecimento de operação de equipamentos, 

por operador portuário, para outros operadores portuários (não confundir com locação, por 

fornecedor não operador portuário). Definição prévia das necessidades de equipamentos, pela 

Administração do Porto. Autorização do Porto. Padrões de desempenho. Formas de aferição. 

Limites e controle de preços. 

 

I - na Baia de São Marcos existem 03 (três) empresas que prestam serviços de rebocadores 

somando 16 (dezesseis) embarcações com potência propulsora média de 70.000 tte (ton de 

tração estática). As empresas que prestam esses serviços são as seguintes: 

 

a) Tug Brasil. - Av. dos Portugueses, s/nº Porto do Itaqui, São Luís - MA.  (98) 3222-8764. Email: 

slz@triaina.com.br. 

b) Smit Rebras – Av. Colares Moreira, nº07, Ed. Vinícios de Moraes, Sl 1108, Calhau, (98) 3311-

5000. Email: filial.saoluis@saamsmit.com.br. 

c) Consórcio de Rebocadores da Baía de São Marcos – Rua Perdizes, nº 04, Qd. 36, Ed. Polo 

Empresarial Console, Sl 406, Renascença II, São Luís - MA, (98) 3213-9400. Email: 

marcelobranco@crbsm.com.br. 

 

II - os serviços de lanchas de apoio à navegação são prestados com o emprego de lanchas de 

porte médio pelas seguintes empresas: 

 

a) Star Serviços - starservico@ig.com.br. 

b) Internacional Marítima Ltda. – Rua Sete de Setembro, nº 43, Centro. São Luís MA (98) 3878-

9000. Email: luizcarlos@internacionalmaritima.com.br. 

c) Star Mar Serviços: Av. do Porto Grande s/nº, São Luís - MA. (98) 8162-2907. 

 

Art. 74.  O Porto do Itaqui dispõe de: 

 

I - 3 (três) guindastes móveis sobre rodas do tipo MHC com capacidades entre 64 e 104 

toneladas e seus conjuntos acoplados para movimentação de granel sólido e contêineres; 

II - 3 (três) empilhadeiras de grande porte com capacidade de 45 toneladas cada;  
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III - 23 (vinte e três) empilhadeiras com capacidade entre 3,5 a 7,0 toneladas para 

movimentação de cargas geral incluindo celulose; 

IV - 14 (catorze) moegas com capacidade entre 45 e 105 toneladas para movimentação 

de  granéis sólidos sendo uma ecológica. 

 

CAPÍTULO XIII – DAS CONDIÇÕES GERAIS DAS OPERAÇÕES 

PORTUÁRIAS 

 

Art. 75.  A Autoridade Portuária é considerada pré-qualificada como operador portuário. 

 

Art. 76.  A operação portuária consiste na realização dos serviços por operadores portuários 

na área do Porto relativos às: 

 

I - movimentações de mercadorias ou cargas destinadas ou provenientes de transporte 

aquaviário; 

II - armazenagens de mercadorias ou cargas provenientes/destinadas de transporte 

aquaviário; 

III - movimentações de passageiros; 

IV - operações de apoio off shore. 

 

Art. 77.  O operador portuário e demais prestadores de serviços responderão perante: 

 

I - a Administração do Porto pelos danos culposamente causados à infraestrutura, às 

instalações e aos equipamentos de que a administração do Porto seja titular, que se encontre a 

seu serviço ou sob sua guarda; 

II - o proprietário ou consignatário da mercadoria pelas perdas e danos que ocorrerem 

durante as operações que realizar ou em decorrência delas; 

III - o armador pelas avarias ocorridas na embarcação ou na mercadoria dada a transporte; 

IV - o trabalhador portuário pela remuneração dos serviços prestados e respectivos encargos; 

V - o órgão local de gestão de mão de obra do trabalho avulso pelas contribuições não 

recolhidas; 

VI - os órgãos competentes, pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o trabalho 

portuário avulso;  
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VII - a autoridade aduaneira pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em 

que lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área onde se 

encontrem depositadas ou devam transitar. 

 

Art. 78.  Compete à Administração do Porto responder pelas mercadorias a que se referem os 

incisos II e VII do caput quando estiverem em área por ela controlada e após o seu 

recebimento, conforme definido por este Regulamento. 

 

Art. 79.  O operador portuário é titular e responsável pela coordenação das operações 

portuárias que efetuar. 

 

Art. 80.  As operações de contêiner deverão ser realizadas com equipamentos do tipo 

spreader acionado por sistemas de pistões hidráulicos ou sensores. O spreader semi ou 

automático pode realizar a operação de contêineres de acordo com sua estrutura, tecnologia 

empregada e capacidade de suportar a carga, podendo movimentar um contêiner de 20 ou 40 

pés de cada vez se do tipo Single, ou movimentar dois contêineres de 20 pés de uma só vez 

quando for twinlift, conforme disposto na Portaria nº 249/2014-PRE. 

 

Art. 81.  As regras que estabelecem a padronização de equipamentos e a designação de 

produtividade mínima diária para as operações de granéis sólidos no Porto do itaqui, estão 

disciplinadas ns Portaria nº 270/2014-PRE. 

 

Art. 82.  A atividade de movimentação de carga a bordo da embarcação deve ser executada 

de acordo com a instrução de seu comandante ou de seus prepostos, responsáveis pela 

segurança nas atividades de arrumação ou retirada da carga. 

 

Art. 83.  É dispensável a intervenção de operadores portuários em operações:  

 

I - que, por seus métodos de manipulação, suas características de automação ou mecanização, 

não requeiram a utilização de mão-de-obra ou possam ser executadas exclusivamente pela 

tripulação das embarcações;  

II - de embarcações empregadas:  

 

a) em obras de serviços públicos nas vias aquáticas do País, executadas direta ou indiretamente 

pelo poder público;  
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b) no transporte de gêneros de pequena lavoura e da pesca, para abastecer mercados de 

âmbito municipal;  

c) na navegação interior e auxiliar;  

d) no transporte de mercadorias líquidas a granel; e  

e) no transporte de mercadorias sólidas a granel, quando a carga ou descarga for feita por 

aparelhos mecânicos automáticos, salvo quanto às atividades de rechego; 

 

III - relativas à movimentação de:  

 

a) cargas em área sob controle militar, quando realizadas por pessoal militar ou vinculado a 

organização militar;  

b) materiais por estaleiros de construção e reparação naval; e  

c) peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos e abastecimento de embarcações; 

 

IV - relativas ao abastecimento de aguada, combustíveis e lubrificantes para a navegação.  

 

Art. 84.  A movimentação de mercadorias ou cargas de embarcação atracada em berço de 

acostagem compreende a atividade de carga e/ou descarga da embarcação para o cais, ou vice-

versa, em lotes, utilizando a mão de obra de trabalhadores portuários avulsos, cadastrados no 

órgão gestor de mão de obra, contratados pelo operador portuário para tal finalidade.  

 

Art. 85.  Considera-se: 

 

I - capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do Porto, 

compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a 

conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e 

descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário; 

II - estiva: atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das 

embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e despeação, 

bem como o carregamento e a descarga, quando realizados com equipamentos de bordo; 

III - conferência de carga: contagem de volumes, anotação de suas características, procedência 

ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do 

manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de 

embarcações; 
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IV - conserto de carga: reparo e restauração das embalagens de mercadorias, nas operações de 

carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, 

etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição; 

V - vigilância de embarcações: atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo 

das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de 

mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais da 

embarcação; e 

VI - bloco: atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, 

incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta e serviços correlatos. 

 

Art. 86.  O transporte interno compreende a movimentação da mercadoria ou carga, com a 

utilização de equipamentos ou aparelhamento portuário adequado à natureza e à espécie da 

mercadoria ou carga, desde seu ponto de descarga no cais junto à embarcação atracada, até o 

local de depósito de armazenagem designada pela Administração do Porto. 

 

Art. 87.  A movimentação de mercadorias ou de cargas poderá compreender apenas as 

atividades de estiva e conferência, quando se tratar: 

 

I - de movimentação de mercadorias ou de carga de embarcação atracada em berço de 

acostagem ou ao largo para outra embarcação, a contrabordo, ou vice-versa, ou seja: em 

operação de baldeação; 

II - de movimentação de mercadorias ou cargas da embarcação atracada em berço de 

acostagem ou ao largo, para embarcação de navegação interior ou auxiliar, a contrabordo, ou 

vice-versa. 

 

Art. 88.  A movimentação de mercadorias ou cargas deverá se realizar, preferencialmente, 

com a embarcação atracada em berço de acostagem, tanto para a operação de carregamento 

quanto para a de descarga. 

 

Art. 89.  A movimentação de mercadorias ou cargas, entre embarcações atracadas no cais ou 

fundeadas ao largo, somente será autorizada pela Administração do Porto, mediante prévia 

autorização das autoridades marítima e aduaneira, e deverão ser realizadas, obrigatoriamente, 

sob a fiscalização da Administração do Porto. 
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Art. 90.  O operador portuário é a pessoa jurídica pré-qualificada junto à Administração do 

Porto, na forma estabelecida em ato próprio emanado da autoridade competente, 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. 

 

CAPÍTULO XIV – SERVIÇOS NÃO PORTUÁRIOS 

 

Art. 91.   Todos os equipamentos móveis devem emitir sinais sonoros e luminosos durante 

seus deslocamentos, e atender ao procedimento formal para operação estabelecido pela 

Autoridade Portuária, sendo que: 

 

I - os guinchos sobre pneus devem ser monitorados por dois auxiliares sinaleiros em terra, 

equipados com rádios de comunicação e em contato direto com o operador do equipamento; 

II - as empilhadeiras de grande porte devem ser acompanhadas por batedor quando em 

deslocamento e em operações sob auxílio de sinaleiro munido de rádio em contato direto com 

seu operador. 

 

Art. 92.  No Porto do Itaqui, a atividade de Amarração é desenvolvida por empresa 

contratada por esta Autoridade Portuária. Atualmente as atividades envolvem 50 trabalhadores 

distribuídos em 04 turnos de revezamento. 

 

a) empresa contratada: Essencial Serviços, Construções e Pavimentação Ltda. (98) 3227-2012.  

 

Art. 93.  O abastecimento de combustível se da através de caminhão tanque restrito ao 

horário de 08:00 a 16:00h e via tubulação sem restrição de horário nos berços 102, 103, 104, 

105 e 106 atendendo os critérios da norma de atracação. 

 

Art. 94.  O Porto do Itaqui possui o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos, 

que foi entregue para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA. O 

Plano descreve a forma ambientalmente segura para o tratamento adequado dos resíduos 

gerados no Porto do Itaqui. A seguir são listadas as etapas do gerenciamento de resíduos 

gerados no Porto do Itaqui. 
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§ 1º - A segregação é a ferramenta de gestão utilizada para evitar a mistura e um aumento de 

volume dos resíduos. 

§ 2º - O acondicionamento deve ser executado no momento de sua geração, no seu local de 

origem ou próximo a ele, em coletores adequados aos tipos dos resíduos, quantidades e 

características. 

§ 3º - Compreende a operação de transferência dos resíduos acondicionados do local da 

geração para o armazenamento temporário e/ou, tratamento interno (descontaminação, 

reprocessamento, etc.). 

§ 4º - A coleta interna acontece com o apoio de uma empresa gerenciadora, contratada para 

executar tal atividade. Todo o resíduo coletado é transferido para a Praça e/ou Central de 

Resíduos, ambos localizados na área interna do porto.  

§ 5º - Os resíduos sólidos não perigosos (classe II) são transportados por um caminhão 

Poliguindaste. Já o resíduo sólido perigoso (classe I) é transportado por um caminhão baú. As 

empresas contratadas para o transporte dos resíduos são licenciadas pela Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e/ou pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente - SEMMAM. 

 

Art. 95.  De acordo com a RDC 56/2008 da ANVISA, o armazenamento temporário consiste 

na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos acondicionados, visando agilizar a 

coleta e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado ao 

tratamento ou disposição final. As praças de resíduos devem seguir o padrão determinado e 

comportar a guarda temporária dos resíduos de acordo com as exigências da RDC 56/2008 para 

cada um dos grupos de resíduos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP possui a 

Central de resíduos sólidos utilizada para o acondicionamento de resíduos administrativo, tais 

como, papel, plástico, metal, lâmpadas entre outros. O porto também possui a praça de 

resíduos, utilizadas para o acondicionamento de resíduos operacionais (varrição limpeza entre 

outros). 

 

Art. 96.  Todos os resíduos sólidos e líquidos gerados nas instalações e operações do Porto 

do Itaqui devem ter destinação ambientalmente correta.  
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Art. 97.  Os resíduos sólidos perigosos tem como tratamento a incineração, os recicláveis a 

reciclagem, o liquido oleoso o refino, os resíduos de limpeza e varrição o Aterro da Ribeira. 

 

Art. 98.   A Lei n.º 9.966/00, no seu art 5º diz: “Todo porto organizado, instalação portuária e 

plataforma, bem como suas instalações de apoio, disporá obrigatoriamente de instalações ou 

meios adequados para o recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o 

combate da poluição, observadas as normas e critérios estabelecidos pelo órgão ambiental 

competente”. 

 

§ 1º - O Porto do Itaqui possui na área primaria do Porto uma central de resíduo oleoso, para 

utilização interna da própria EMAP. A mesma possui cobertura, piso impermeável, contenção e 

uma Caixa Separadora de Água e Óleo – CSAO de alvenaria. 

 

Art. 99.  Visando a forma ambientalmente segura do tratamento dos resíduos gerados a bordo 

das embarcações, a Coordenadoria de Meio Ambiente elaborou e divulgou para empresas 

prestadoras de serviços o Procedimento de Gerenciamento de Resíduo Sólido e Liquido. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O objetivo do procedimento é estabelecer as diretrizes para o tratamento 

dos resíduos gerados a bordo das embarcações que atracam no Porto do Itaqui. 

 

Art. 100.  O Porto do Itaqui garante que os resídos sólidos são retirados das embarcações 

somente mediante solicitação da agência de navegação representante do navio para as 

empresas coletoras cadastradas para esse fim.  

 

Art. 101.  A retirada dos resíduos de bordo é executada por empresas prestadoras de 

serviços, as mesmas são credenciadas junto a Autoridade Portuária e possuem todas as 

documentações vigentes. 

 

I - O Porto possui 04 (quatro) empresas credenciadas para realizar a coleta de resíduos de 

bordo. Segue a tabela: 

 

Empresa Tipo de Resíduos 

REPLUB Resíduo de Bordo 

MAXTEC Resíduo de Bordo 

JC AMBIENTAL Resíduo de Bordo 

MAXTEC Resíduo de Bordo 

Tabela 10: Empresa responsável x tipo de resíduo. 
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Art. 102.  Disponibilidade de equipamentos EMAP: 

 

I - 02 (dois) caminhões poliguindaste; 

II - 35 (trinta e cinco) caçambas estacionarias; 

III - 02 (duas) bombonas para acondicionamento de resíduos sólido perigosos; 

IV - 02 (duas) bombonas para armazenamento de resíduo oleoso liquido. 

 

§ 1º - Equipamentos para a coleta de resíduo de bordo: 

 

I - 01 (um) caminhão baú; 

II - 04 (quatro) caminhões tanque; 

III - 01 (um) caminhão poliquindaste; 

IV - 01 (uma) caçamba; 

V - Big bags. 

VI - Entre outros 

 

§ 2º - Regras e restrições sanitárias, ambientais e aduaneiras: 

 

Normas Legais Regulamentação 

PO – 10 Procedimento de Gerenciamento de Resíduos de Bordo 

PO - 18 
Procedimento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos do Porto do 

Itaqui 

Lei 12.305/2010 Política Nacional de resíduos sólidos 

Lei 9.605/98 Lei dos Crimes Ambientais 

NBR 10004/87 Resíduos sólidos – Classificação 

RDC nº 56/2008 
Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no 

gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de 
Fronteiras e Recintos Alfandegados. 

RDC nº 72/2009 
Dispõe sobre o Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de 

controle sanitário instalados em território nacional, e embarcações que por eles 
transitem. 

Res. CONAMA 05/93 
Estabelece normas relativas aos resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, 

portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. 

MARPOL 73/78 Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por navios 

ANTAQ 2190 
Aprova a norma para disciplinar a prestação de serviços de retirada de resíduos de 

embarcações 

Lei 9966 / 2000 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por 
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 

jurisdição nacional e dá outras providências. 
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Lei nº6.938/1981 Politica Nacional do Meio Ambiente 

CF Art. 23 
Define as competências comuns da União, dos Estados e Municípios, entre as 
quais, a proteção do meio ambiente a poluição em qualquer de suas formas. 

CF Art. 225 
Da mesma Constituição estabelece o direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida e as incumbências do 
poder público para se efetivar estes direitos. 

CONAMA nº275/2001 Estabelece códigos de cores para diferentes tipos de coleta seletiva 

Tabela 11: Regras e restrilções sanitárias. 
 

§ 3º - Gestão de resíduos de bordo: 

 

Empresa 
Nº de 

Funcionários 
Responsável Contato Telefônico E-mail 

Jc Ambiental 09 Rafael Araujo 
(98) 8111 5333 / 

8816  8478 
jcambiental@jcambiental.com 

Replub 06 Raphael Queiroz (98) 8863  8588 replub@hotmail.com 

AP Combustivel 08 José Américo (096) 8122 0052 felizardo62@hotmail.com 

Maxtec 07 Lidyane Carvalho 
(98) 9902 4782 / 

2108 0551 
lidyane.carvalho@maxtecservicos.com.br 

Tabela 12: Gestão de resíduos de bordo. 

 

§ 4º - Gestão de resíduos sólidos e liquidos da EMAP: 

 

Empresa 
Nº de 

Funcionários 
Responsável Contato Telefônico E-mail 

MAXTEC 08 Lidiana Marinho (98) 9149 1422 
lidiana.marinho@maxtecservicos.co

m.br 

LWART 01 
Mauricio 

(motorista) 
(098) 9128 1359 - 

STERICYCLE 02 
Central de 

Atendimento 
3003 5300 atendimento@stericycle.com 

Tabela 13: Gestão de resíduos e líquidos da EMAP. 

 

§ 5º - Coordenadoria de Meio Ambiente / EMAP 

 

Empresa 
Nº de 

Funcionários 
Responsável Contato Telefônico E-mail 

EMAP 
(COAMB) 

17 Francisco Junior 

(98) 3216 6087 / 
8883 0231 / 
9117 6591 

meioambiente@emap.ma.gov.br 

Tabela 14: Cooordenadoria de Meio Ambiente / EMAP 
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CAPÍTULO XV – MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

PORTUÁRIO 

 

Art. 103.   Para o atendimento às emergências, o Porto do Itaqui possui o Plano de 

Atendimento a Emergências – PAE, este com foco geral no empreendimento, e o Plano de 

Emergência Individual - PEI que estabelecem procedimentos de prevenção, controle e resposta 

a incidentes envolvendo materiais perigosos e outras situações de emergência que possam ter 

consequências para as instalações Portuárias, conforme Resolução CONAMA 398/2008. 

 

Art. 104.   As ações preventivas e de resposta a emergências ambientais são direcionadas a 

todas as áreas de influência do Porto do Itaqui, abrangendo as atividades de sua 

responsabilidade, quer sejam executadas dentro ou fora de suas instalações. As atividades são 

executadas dentro de um planejamento especifico, de modo a orientar a execução das ações e 

o treinamento adequado das pessoas envolvidas, e sendo verificadas constantemente, através 

da realização dos simulados. 

 

Art. 105.   O Plano de Emergência (PEI) é utilizado para conter derramamento de óleos 

ocorridos nas instalações do Porto do Itaqui e nos Terminais de Ferryboat do Cujupe e da Ponta 

da Espera localizados no município de São Luís, MA. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este plano tem por objetivo estabelecer as ações a serem desencadeadas 

em eventuais situações de emergência de vazamento de óleo nas instalações e que tenham 

potencial para afetar a integridade física das pessoas, causar danos ao patrimônio da empresa 

e/ou terceiros ou gerar impactos ao meio ambiente. 

 

Art. 106.   O Plano de Emergência Individual (PEI) da EMAP, foi elaborado em consonância 

com os requisitos da Resolução CONAMA Nº 398/08 de 11 de junho de 2008. 

 

Art. 107.   O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), se constitui num 

documento integrante do sistema de gestão ambiental do Porto do Itaqui, este documento é 

baseado nos princípios da não geração e da minimização da geração de resíduos, que aponta e 

descreve as ações relativas ao seu manejo, contemplando os aspectos referentes à minimização 

na geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta e transporte interno, 
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armazenamento temporário, tratamento interno, armazenamento externo, coleta e transporte 

externo, tratamento externo e disposição final. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este plano possui como objetivo classificar e indicar o destino final 

adequado dos resíduos sólidos gerados pela operação, manutenção e área administrativa 

dentro da área portuária, de modo a atender aos requisitos estabelecidos pela legislação 

pertinente e também atender aos requisitos estabelecidos pela legislação para resíduos sólidos. 

O atual estudo se baseou na versão anterior do PGRS etambém em visitas técnicas para 

observação e apliacação de entrevistas realizadas em campo.  

 

Art. 108.   Para dar sustentação legal ao PGRS do Porto do Itaqui, o mesmo foi elaborado 

usando como base: 

 

a) a Constituição Federal que em seu Art. 225 estabelece o direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida e as incumbências do poder público 

para se efetivar estes direitos; 

b) a Constituição Federal que em seu Art. 23, que define ser competências comuns da União, 

dos Estados e Municípios a proteção do meio ambiente a poluição em qualquer de suas 

formas; 

c) a Resolução CONAMA nº. 275 de 25 de abril de 2001 – Estabelece código de cores para 

diferentes tipos na coleta seletiva; 

d) a Resolução CONAMA 07/1994 – Define os resíduos sólidos. Resolução CONAMA 09/1993 – 

Óleos lubrificantes usados; 

e) a Resolução CONAMA 313/2002 – Inventário de resíduos Sólidos; 

f) a Resolução Conama 05/93 - dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de 

serviços de saúde, portos e aeroportos, e de terminais ferroviários e rodoviários; 

g) a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); 

h) a Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que trata da Política Nacional do Meio 

Ambiente; 

i) a PO 10 – Gerenciamento de resíduo de bordo – EMAP; 

j) a PO 18 – Gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos – EMAP. 
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Art. 109.   Programas de boas práticas:  

 

I - para diminuir o impacto que a atividade diária na área do Porto do Itaquí e objetivando a 

conscientização e sensibilização dos funcionários, clientes e comunidade portuária sobre as 

questões ambientais a EMAP criou e implantou o Programa Consumo Consciente, que visa à 

economia dos recursos naturais, reduzir o volume de resíduos comuns, aumento nos resíduos 

recicláveis, reduzir os impactos negativos causados na natureza pelo descarte e consumo 

inadequados entre outros benefícios.  

 

a) a sistemática do procedimento consumo consciente abrange as atividades de 

armazenamento temporário de resíduos nos coletores, na central de resíduo, o controle do 

consumo de água e energia dos prédios administrativos do Porto do Itaqui, controle do 

consumo de copo descartável e papel, quantidade de impressões por ilhas, além de analisar 

o consumo de materiais desnecessários e a doação de resíduos.  

b) a doação de resíduo reciclável por colaboradores da empresa é de suma importância, pois 

evita a destinação inadequada dos mesmos. Além disso, o setor recebe na avaliação bônus 

extras, importante para o desempenho do setor no ranking ambiental. 

 

II - o Porto do Itaqui, por meio da  Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, 

através da Responsabilidade Social e da Coordenadoria de Meio Ambiente, desenvolveu o 

Fundo Social EMAP. Projeto que arrecada receita através da venda dos resíduos sólidos 

derivados das atividades desenvolvidas no Porto do Itaqui e de doações de pessoas físicas e 

jurídicas. 

 

a) o projeto trata da questão social, da preocupação com meio ambiente e com a diminuição 

do volume de lixo ocasionado pelo material descartado. Todo resíduo produzido na EMAP 

sem serventia, será segregado e negociado com recicladoras. A receita líquida proveniente 

da venda dos resíduos será revertida em projetos socioambientais na área Itaqui Bacanga. 

b) com o Fundo Social EMAP, além de destinar de forma responsável o resíduo produzido na 

empresa, também criaremos uma fonte alternativa de recurso a ser empregada no apoio a 

projetos socioambientais na área Itaqui Bacanga. Um projeto que gera recurso para ser 

empregado em projetos socioambientais na área Itaqui Bacanga. Trabalha a consciência 
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ecológica na empresa. Coleta, segrega, armazena e destina o seu resíduo de forma 

responsável. 

 

Art. 110.   As diretrizes inerentes ao sistema de controle permanente dos processos 

operacionais, objeto deste capítulo, assim somo, obras de construção, reforma, ampliação 

melhoramento e conservação das instalações portuárias, estão elencadas no caderno de SSMA 

da GESMA – Gerência de Segurança, Saúde e Meio Ambiente; composta por gestor, 

coordenadores, núcleos de gestão formado por técnicos portuários administrativos e equipe de 

técnicos operacionais portuários das áreas de segurança do trabalho e meio ambiente, em 

turnos de revezamento nas 24 horas do dia e 365 dias do ano. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A GESMA estabelece diretrizes em obediência às normas internas a serem 

cumpridas pelos operadores portuários sobre todas as atividades inerentes a seus processos 

com carga e descarga de produtos, assim como, exerce as ações de controle por meio de 

acompanhamento, fiscalização e auditorias sistematizadas. 

 

Art. 111.   As empresas de navegação que operam com transporte de passageiros, por força 

de Lei, deverão estar adequadas aos padrões de controle das ações emergênciais, quanto às 

necessidades de atendimento de urgência para eventos indesejáveis e não programados, mas 

perfeitamente previsíveis, envolvendo equipamentos de transportes marítimos, conduzindo 

quantidades acentuadas de pessoas. 

 

§ 1º - O planejamento de tais ações de controle e/ou mitigação, deverá ser compatível com a 

capacidade máxima nominal de passageiros e veículos transportados em cada embarcação. 

§ 2º - Os planos de emergência deverão ser individualizados por embarcação.  

§ 3º - Quando da necessidade de manutenção das embarcações em áreas restritas a terminais 

sob os domínios da Autoridade Portuária, as empresas responsáveis pelas embarcações e pelos 

processos, deverão apresentar à EMAP, previamente, para estudo e anuência ou não, os 

projetos pertinentes, para o devido acompanhamento pela GESMA, e sua consequente ART.  

§ 4º - Este procedimento será extensivo às empresas operadoras em relação aos seus 

equipamentos, que operam na área do Porto do Itaqui. 
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Art. 112.   As empresas de construção civil e de gestão de obras, assim como as prestadoras 

de serviços diretos para a Autoridade Portuária, ao contratarem seus profissionais de segurança 

e meio ambiente para atuarem nos processos acima citados, seja na poligonal do Porto do 

Itaqui, ou nas áreas pertencentes aos terminais portuários sob a administração da EMAP, 

deverão apresentar os citados profissionais aos núcleos de gestão técnica da GESMA, a fim de 

que conheçam as ferramentas de gestão e controle do Porto do Itaqui, a serem utilizadas nos 

processos produtivos, como também, as diretrizes do caderno de SSMA. 

 

Art. 113.   CIPA/EMAP – A GESMA elaborará o Plano Gestor de Estruturação e Atuação da 

CIPA e este será, a cada mandato, ajustado pela comissão, sob as orientações técnicas do 

SESMT; também ministrará o treinamento obrigatório por Lei, conforme NR-5 da Portaria 

3.214/78, que além de cumprir a grade curricular normativa, incluirá noções sobre os 

procedimentos operacionais, assim como, de “8S” e demais diretrizes do nosso sistema de 

gestão da Qualidade. 

 

Art. 114.   O Órgão Gestor de Mão de Obras – OGMO possui estrutura própria compatível 

com as necessidades de controle inerente a cada atividade. O Serviço Especializado em 

Segurança e Saúde no Trabalho Portuário – SESSTP, dimensionado de acordo com a NR-29, atua 

com técnicos de saúde e segurança no processo de gestão em horário administrativo, assim 

como, nas ações de controle diuturno e acompanhamento dos processos operacionais na linha 

de cais e retro áreas, em parceria com os técnicos da Autoridade Portuária, na fiscalização dos 

processos e do uso adequado de EPI e utilização de EPC, que garantem o controle das 

probabilidades de projeções em queda em convés de navios e aberturas nas passarelas de 

ligação entre estes.  

 

Art. 115.   O OGMO deverá comunicar, investigar e solicitar acompanhamento dos técnicos da 

GESMA para a análise dos acidentes ocorridos com os TPAs, nas dependências do Porto do 

Itaqui, como também apresentar os quadros estatísticos e cópia dos relatórios de análise de 

acidentes de trabalho e de trajeto, de todo o seu contingente, mensalmente à Autoridade 

Portuária. 

 

Art. 116.   O Plano de Ajuda Mútua – PAM, do Porto do Itaqui, conceitua e expressa situações 

de Riscos, classificando-as de acordo com nível de gravidade do evento emergencial, como de: 
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pequeno, médio e grande gravidade de potencialidade. A organização da estrutura do PAM e 

seus objetivos, de acordo com as características operacionais de cada participante; cujas ações 

de gestão e controle estão sob a responsabilidade da Autoridade Portuária.   

 

Art. 117.   O Plano de Ajuda Mútua – PAM é integrado pelas empresas: EMAP, ALUMAR, 

VALE, TRANSPETRO, ODFIJEL, ULTRACARGO, IPIRANGA, RAIZEN, BR Distribuidora e Corpo de 

Bombeiros do Estado do Maranhão. A atuação do grupo num todo ou em parte, 

independentemente da natureza de suas estruturas de apoio, será avaliada em decorrência do 

nível de potencialidade do evento. 

 

Art. 118.   O Plano de contingências está estruturado no caderno de SSMA da GESMA. 

 

Art. 119.   Visando atender normas vigentes no país, assim como também critérios 

estabelecidos pela autoridade portuária-EMAP, e objetivando ainda a promoção e preservação 

da saúde do conjunto dos operadores portuários. A GESMA orienta que toda empresa que 

desenvolverá seus trabalhos no Porto do Itaqui deverá necessariamente apresentar seu PCMSO 

(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) atualizado e disponível para consulta. 

Deverão  estar disponíveis os ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) ou copia destes, 

devidamente assinados e com todos os exames relacionados à atividade desempenhada pelo 

trabalhador em dia (vide caderno SSMA), assim como também a carteira de vacinação deverá 

conter todas as vacinas atualizadas. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Todos os trabalhadores portuários deverão apresentar seus certificados 

dos cursos habilitantes para o desenvolvimento de sua função na área portuária. 

 

CAPÍTULO XVI – RELAÇÕES PORTO-CIDADE 

 

Art. 120.   Foram realizados investimentos no valor de R$ 27 milhões em obras e instalações 

da área portuária, bem como R$ 13 milhões em reparos e manutenção, tornando o Porto do 

Itaqui mais amplo e moderno em sua infraestrutura. 
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Art. 121.   Principais Programas e Ações: 

 

§ 1º - Recuperação e manutenção de pavimentos e seus componentes: 

 

I - em virtude ao pesado fluxo de veículos (caminhões, carretas, etc.) que trafegam na área do 

Porto do Itaqui, ao desgaste natural causado pelos intempéries e por uma demanda natural de 

manutenção periódica de vias de trafego, verificou-se a necessidade de um serviço de 

recuperação de pavimentos para maior segurança e organização desta área.  

II - a finalidade da recuperação é também aumentar a vida útil do pavimento existente 

evitando maiores gastos e transtornos em um futuro próximo, e garantir maior segurança aos 

usuários. Estes pavimentos em determinados trechos, apresentam defeitos de desagregação, 

trincas ou total decomposição. Tais fenômenos consistem na falta de adesividade dos 

agregados em decorrência do próprio tráfego pesado e diário sobre o pavimento. 

 

§ 2º - Urbanização, construção do estacionamento do Centro de Negócios e construção do 

posto de taxi: Melhorar a estrutura oferecida nas áreas administrativas e operacionais do Porto 

do Itaqui com a Urbanização, Construção do Estacionamento e do Posto de Taxi do Centro de 

Negócios, na Poligonal do Porto do Itaqui, São Luís – MA, conforme abaixo: 

 

I - construção, urbanização e paisagismo da área externa ao complexo administrativo do 

Centro de Negócios, Vigiagro, Pedreiras, Tug Brasil, Syngamar e Ogmo, no Porto do Itaqui; 

II - redução do número de veículos de passeio estacionados ao longo das vias com a 

construção de um novo estacionamento; 

III - atender a nova demanda dos Bancos e empresas que irão se instalar no prédio do Centro 

de Negócios; 

IV - atender a demanda do OGMO. 

 

§ 3º - Reformar o Terminal de Ferry Boat da Ponta da Espera visando garantir a manutenção 

da infraestrutura do terminal e promover a inclusão social com equidade para pessoas 

portadoras com mobilidade reduzida, proporcionando a todos os usuários do serviço maior 

segurança, qualidade e conforto, conforme abaixo: 

 

I - readequação de área para construção de um Estacionamento; 

II - construção de uma edificação para funcionamento de um posto de taxi; 

 



 

65 
 

III - construção de passarela coberta do terminal de passageiros até o embarque; 

IV - construção de uma rampa para pessoas com mobilidade reduzida; 

V - reforma e adequação da Edificação do Terminal de Passageiros; 

VI - reforma do coreto; 

VII - construção da edificação da nova portaria de embarque; 

VIII - reforma da passarela de embarque; 

IX - reforma do Posto de policia militar; 

X - readequação da Instalação do sistema elétrico; 

XI - instalação de uma subestação aérea; 

XII - instalação de infraestrutura de posteamento novo; 

XIII - construção de nova estrutura de concreto para suportar duas caixas d’ águas; 

XIV - construção de uma estação de tratamento de esgoto; 

XV - demolição de restaurantes existentes; 

XVI - demolição da guarita e portão de acesso existentes. 

 

§ 4º - Serviços de reforma e ampliação do Terminal de Passageiros do Ferry Boat do Cujupe, 

localizados na cidade de Alcântara – MA: Reformar o Terminal de Ferry Boat do Cujupe visando 

garantir a manutenção da infraestrutura do terminal e promover a inclusão social com 

equidade para pessoas portadoras com mobilidade reduzida, proporcionando a todos os 

usuários do serviço maior segurança, qualidade e conforto, conforme abaixo: 

 

I - reforma e ampliação da rampa de embarque norte; 

II - construção da Portaria Principal (portal + reforma da guarita) e seus complementares. 

III - reforma e ampliação do Terminal (prédio principal + Novos Boxes) e seus complementares; 

IV - construção da passarela de acesso as rampas e seus complementares; 

V - construção dos abrigos de catracas e seus complementares; 

VI -  relocação dos portões de acesso; 

VII - pátio de retenção de carros e estacionamento e seus complementares. 

VIII - construção das Torres de Iluminação; 

IX - instalação de Subestação Aérea; 

X - instalação da Estação de Tratamento de Esgoto; 

XI - sistema de Combate a Incêndio e; 
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XII - construção da nova praça; 

XIII - construção de nova cisterna; 

XIV - pavimentação (Tapa Buraco); 

XV - sinalização das área entregues. 

XVI - reforma do prédio de apoio a Policia Militar e Operadoras de ferryboat e seus 

complementares; 

XVII - reforma do prédio de apoio a EMAP e seus complementares; 

XVIII - calçamento para interligação dos prédios acima; 

XIX - muro de Contenção do Talude; 

XX - construção do novo poço; 

XXI - reforma e ampliação da Casa de Bomba e seus complementares; 

XXII - demolição e construção da Casa do Gerador e seus complementares; 

XXIII - reforma da cisterna antiga; 

XXIV - drenagem pluvial; 

XXV - revitalização do pavimento; 

XXVI - sinalização definitiva. 

 

Art. 122.   O Porto do Itaqui está localizado na ZI-3 (Zona Industrial) do município de São Luís, 

conforme Lei Municipal nº 3.253 de 29/12/92, que dispõe sobre o zoneamento, parcelamento, 

uso e ocupação do solo e conforme Plano Diretor Municipal, estabelecido pela Lei Municipal nº 

4.669, de 11/10/2006. Tem localização privilegiada, pois se encontra fora de área urbana, 

inserido no Módulo “G” do Distrito Industrial de São Luís (Disal). 

 

Art. 123.   A EMAP através de seu direcionamento estratégico de responsabilidade social, 

busca promover a transformação social realizando e mobilizando investimentos em 

desenvolvimento humano e desenvolvimento socioeconômico das comunidades do entorno do 

Porto do Itaqui e de seus terminais. 

 

Art. 124.   Diretrizes da política de Responsabilidade Social da EMAP. 

 

§ 1º - Garantir que toda ação comunitária seja fundamentada em: 

 

I - condutas éticas; 

II - desenvolvimento sustentável das comunidades; 
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III - respeito ao meio ambiente; 

IV - transparência e confiança; 

V - envolvimento dos funcionários; 

VI - busca de parcerias; 

VII - definição de metas e mecanismos de avaliação; 

VIII - envolvimento dos membros da comunidade. 

 

Art. 125.   Relacionamento com as comunidades no entorno do Porto. 

 

§ 1º - Ações com associação de vendedores do Terminal do Cujupe: 

 

I - reuniões quinzenais com a Associação de Vendedores do Terminal Cujupe; 

II - conscientização e combate ao trabalho infantil; 

III - elaboração e implantação do Código de Conduta do Vendedor Associado; 

IV - infraestrutura: melhores condições de trabalho (doação de trinta jogos de mesas e cadeiras 

padronizadas); 

V - treinamento: higiene pessoal e manipulação de alimentos; 

VI - coleta Seletiva do Lixo: treinamento, doação e instalação de coletores. 

 

§ 2º - Ações com associação comunitária de Porto Grande: 

 

I - fim do lixo no mangue; 

II - reforma da sede da Associação Comunitária de Porto Grande; 

III - elaboração de projeto para construção da Praça Ecológica 

 

§ 3º - programa do Voluntariado EMAP, ações desenvolvidas (52 voluntários cadastrados): 

 

I - semana do Voluntário EMAP / Vila Embratel 

 

a) reforma da Quadra Esportiva da Vila Embratel; 

b) 192 crianças participaram das atividades: – Futebol – Queimado – Desfiles – Maquiagem – 

Oficina de Leitura – Lanches; 

c) doação: 2 bolas de futebol e duas redes, 1 bola de basquete, duas tabelas e 1 bola vôlei. 
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II - semana do Voluntário EMAP / CIDADANIA – Terminal Cujupe 

 

Serviços Nº Atendimentos 

*Emissão de Registro Geral (RG) 146 

*Consultas de RG 06 

*Emissão de Carteira de Trabalho 62 

Fotos 62 

*Balcão do Cidadão 158 

Atendimento Voluntário EMAP (Advogados) 14 

Atendimento Voluntário EMAP (Saúde) 50 

Total Atendimento 484 

Tabela 15: Semana do Voluntariado EMAP - Terminal Cujupe. 

 

III - semana do Voluntário EMAP/Porto grande 

 

a) 35 moradores e líderes comunitários de Porto Grande participaram de palestras e dinâmicas 

sobre:  

b) planejamento Orçamentário, Familiar e Dicas para Entrevistas de Emprego; 

c) balanço Contábil, Documentos Necessários para ONG´s. 

IV - natal Solidário Porto do Itaqui 2013 

a) doação de mais de meia tonelada de alimentos; 

b) doação de 150 brinquedos; 

c) doação de 200 Kits Lanches Infantis; 

d) doação de 40 brinquedos educacionais para inauguração da Brinquedoteca; 

e) participação de 28 voluntários EMAP; 

f) 150 crianças presenteadas e participantes das seguintes atividades: torneio de futebol, 

queimado, oficina de maquiagem, desfiles, cantigas de roda, músicas e danças. 

V - inclusão digital comunidade do Cujupe 

a) doação de 12 terminais de computação com acesso à internet; 

b) instalação, manutenção e capacitação de instrutor; 

c) mais de 120 alunos conectados, recebendo aulas de computação. Sessenta e quatro 

povoados totalmente isolados, agora com cesso à internet. 
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CAPÍTULO XVII – DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 

PORTUÁRIA 

 

Art. 126.   O Plano de Segurança Pública Portuária do Porto do Itaqui-PSPPPI, inicialmente foi 

baixado através da Portaria nº 030/2002-PRE, de 05/07/2002, da Empresa Maranhense de 

Administração Portuária-EMAP, e competentemente aprovado pela Comissão Nacional de 

Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis-CONPORTOS, na forma da 

Deliberação nº 59-CONPORTOS, de 23/03/2005, por comprovar ter implantado, em sua 

respectiva instalação, o Código Internacional de Proteção de Navios e Instalações Portuárias, 

acordado na Organização Marítima Internacional-IMO pelo Governo Brasileiro.  

 

Art. 127.   Certificação ISPS-Code: A Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, 

Terminais e Vias Navegáveis-CONPORTOS, por meio da Declaração de Cumprimento nº 

072/2005 – CONPORTOS, de 21/09/2005, com validade até 27/04/2010, habilita a Empresa 

Maranhense de Administração Portuária-EMAP, a operar com navios porta-contêineres, navios-

tanques, graneleiros, gaseiros e de carga geral, empregados no tráfego internacional, por 

implementar o Plano de Segurança Pública Portuária no Porto do Itaqui-PSPPPI, e cumprir as 

disposições do Capítulo XI-2 da Convenção Solas de 1974, e Parte A do Código Internacional 

para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias-ISPS Code. 

 

I - a Declaração de Cumprimento sofreu as seguintes prorrogações: 

a) até 31/12/2011, pela Resolução nº 46-CONPORTOS, de 06/10/2009; 

b) até 31/12/2012, pela Resolução nº 48-CONPORTOS, de 25/05/2011; 

c) até 31/12/2013, pela Deliberação nº 307-CONPORTOS, de 07/12/2012; 

d) até 31/12/2014, pela Deliberação nº 346-CONPORTOS, de 23/10/2013.  

 

Art. 128.   As Normas de Controle de Acesso de Circulação de Pessoas e Veículos–NAPV do 

Porto Organizado do Itaqui, estão descritas no Procedimento Operacional de Segurança 

Portuária - GESEP (EMAP-PO-07) integrante do Sistema de Gestão Governamental Portuária 

integrada - S2GPI. Objetiva a norma, aplicar o procedimento de colhimento e armazenagem de 

informações relativas à entrada, permanência, movimentação e saída de pessoas, veículos, 

unidades de cargas e mercadorias oriundas ou destinadas ao transporte aquaviário, via Porto 

do Itaqui. O acesso somente será permitido após submissão ao cumprimento dos  
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procedimentos de controle de segurança tais como: cadastramento e registro no sistema 

informatizado, realizado após autorização das demais autoridades pertinentes atuantes no 

Porto. 

 

Art. 129.   O Plano Viário das instalações do Porto Organizado do Itaqui, com detalhamento 

para nomenclaturas de ruas avenidas e demais componentes e instalações e procedimentos a 

serem seguidos está devidamente detalhado no PSPPPI.  

 

Art. 130.   As principais vias de circulação nas áreas controladas do Porto do Itaqui são:  

 

I - Avenida Rio Itapecuru, a via urbana que interliga a rotatória localizada próximo ao Pátio de 

Retenção de Carretas-PRC e a rampa de embarque do Berço 101, passando pelo Portão de 

Acesso Norte-PAN;  

II - Avenida Rio Mearim, a via urbana que interliga a rotatória localizada próximo ao Pátio de 

Retenção de Carretas-PRC e o início do Berço 103, passando pelo Portão de Acesso Sul-PAS;  

III - Rua rio Anil, a via urbana que liga a Avenida Rio Itapecuru a Avenida Mearim, passando ao 

lado do Centro de Negócios;  

IV - Rua Rio Balsas, a via urbana que liga a Rua Rio Anil a Rua Rio Bacanga e se prolonga até a 

Ed. Moinho de Trigo;  

V - Rua Rio Bacanga, a via urbana que liga a Rua Rio Balsas a Av. Rio Mearim e se prolonga em 

linha reta até um ponto localizado na área do mangue da retroárea do Berço 101; e  

VI - Rua Rio Munim, a via urbana que liga a Avenida Rio Mearim a área arrendada pela 

Petrobrás.  

 

Art. 131.   A vigilância das instalações de uso público é realizada por meio de monitoramento 

do controle de acesso, inspeção de pessoas, veículos e cargas com a utilização de sistema de 

CFTV. Existem 04 (quatro) estações de trabalho de cadastramento no Porto, localizadas, 

respectivamente, na recepção do Edifício Sede da Empresa, Sala de Cadastro, Portão de Acesso 

Norte-PAN, e no Pátio de Retenção de Carretas-PRC. 

 

Art. 132.   As estações compõem-se de unidades receptoras de informações digitadas 

(microcumpotadores) e através de imagens capturadas por meio de fotografias (câmeras ou 

microcâmeras) estrategicamente instaladas. 
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Art. 133.   Para a efetivação do cadastramento necessita-se das seguintes informações:  

 

I - pessoas físicas e jurídicas, conforme o caso: nome completo, CPF, carteira de identidade, 

órgão expedidor, número e validade da CNH, cargo na empresa, período de acesso (início e 

término);  

II - veículos e unidades de cargas: placa, cidade, UF, fabricante, modelo, cor, tipo, ano de 

fabricação, período de acesso (início e término), empresa solicitante, assinatura das 

autoridades. 

 

Art. 134.   O cadastro originará o Direito Contínuo de Acesso-DCA (máximo de 01 ano) ou 

Direito Temporário de Acesso-DTC (duração da operação ou até o máximo de 01 mês). Para 

condutores, a autorização de acesso conduzindo veículo ou unidade de carga extingue-se 

automaticamente com o prazo de vigência da Carteira Nacional de Habilitação-CNH. 

 

Art. 135.   A Administração Portuária, em sua estrutura orgânica, diretamente subordinada à 

Presidência, contempla a Gerencia de Segurança Portuária - GESEP, integradas pelas 

Coordenadorias da Guarda Portuária e de Segurança Patrimonial.   

 

Art. 136.   A Segurança Portuária utiliza procedimentos que permitem proporcionar de forma 

ininterrupta, o pleno funcionamento das atividades de segurança pública portuária, visando 

garantir o fiel cumprimento da legislação vigente, em especial no tocante ao controle de 

estrada, permanência, movimentação e saída de pessoas, veículos, unidades de cargas e 

mercadorias oriundas ou destinadas ao transporte aquaviário, via Porto do Itaqui, com 

aplicação de procedimentos peculiares e exclusivos, buscando prevenir e evitar casos de 

sinistro, crime, contravenção penal, ocorrência anormal, e evitar atos ou omissões danosas que 

possam afetar pessoas, cargas, instalações e equipamentos nas áreas do Porto e demais áreas 

sob a jurisdição da Administração Portuária. As atividades são executadas por supervisores de 

segurança portuária, inspetores portuários, guardas portuários e vigilantes contratados de 

forma terceirizada. 
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Art. 137.   A segurança referente ao patrulhamento/policiamento sistemático marítimo nas 

áreas do Porto Organizado do Itaqui e adjacências, na forma da legislação vigente, estar a cargo 

do Departamento de Polícia Federal-DPF/MJ, com referência a prevenção e repressão a crimes, 

bem como, a fiscalização da migração de passageiros e tripulantes, e da mesma forma, a 

autoridade marítima compete à Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Maranhão.  

 

Art. 138.   A vigilância das instalações portuárias compreende: 

 

I - vigilância nas embarcações; 

II - a vigilância e a segurança nas instalações portuárias terrestres. 

 

Art. 139.   A vigilância das embarcações é a atividade de fiscalização de entrada e saída de 

pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da 

movimentação de mercadorias ou carga nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e 

em outros locais da embarcação. 

 

Art. 140.   A atividade de vigilância é exercida sob a responsabilidade do armador, por meio 

de trabalhadores portuários, com vínculo empregatício a prazo indeterminado, e por 

trabalhadores portuários avulsos. 

 

Art. 141.  O comandante da embarcação ou seus prepostos deverão fornecer à Autoridade 

Portuária, com antecedência mínima de 12 (doze) horas, a relação das pessoas envolvidas ou 

não com o trabalho de bordo.  

 

Art. 142.   A Administração do Porto não se responsabiliza em relação as pessoas em causa, 

bem como em relação a vigilância da embarcação. 

 

Art. 143.   A vigilância na área terrestre consiste na fiscalização da entrada e saída de pessoas, 

cargas, mercadorias, veículos e vagões pelos portões ou em outros locais das instalações 

portuárias. 

 

Art. 144.   A sistemática do controle de entrada, permanência, movimentação e saída de 

pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias à área primária do Porto, assim como a 

prevenção de atos ou omissões danosas que possam afetar usuários, cargas, áreas, instalações 

e equipamentos nas áreas do Porto Organizado e demais terminais controlados pela 

Administração do Porto, são de competência da Autoridade Portuária.  
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Art. 145.   O acesso e permanência na área primária somente serão permitidos com o porte 

de identificação com foto e a sua apresentação quando solicitado pela Autoridade Portuária. 

Art. 146.   A Administração do Porto, sob coordenação com a autoridade aduaneira, é 

responsável por organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de cargas e 

de pessoas, estabelecendo os pontos de entrada e de saída nos diversos setores no limite da 

área do Porto Organizado.  

 

Art. 147.   A vigilância e a segurança da instalação portuária terrestre poderá ser exercida por 

guardas portuários, com ou sem vínculo empregatício com a Administração do Porto a prazo 

indeterminado. 

 

Art. 148.   A organização do serviço, as atribuições, o recrutamento e o treinamento do 

pessoal da Guarda Portuária competirão à Administração do Porto. 

 

Art. 149.   A Administração do Porto poderá expedir normas ou especificações para a Guarda 

Portuária. A organização da guarda portuária é de competência da Administração do Porto, em 

conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente. 

 

Art. 150.   A Administração do Porto não tem nenhuma responsabilidade quanto ao estado, 

integridade e conteúdo dos volumes entrados e saídos. 

 

Art. 151.   A coordenação e supervisão das ações de segurança das áreas e instalações 

portuárias sob uso, guarda e responsabilidade da Administração do Porto, são exercidas por 

Supervisores de Segurança, pessoas capacitadas e habilitadas para exercer as tarefas e 

responsabilidades previstas no Capítulo XI-2 da Convenção SOLAS e na Parte A do ISPS Code, 

com certificado emitido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP/MJ. 

  

Art. 152.   As atividades desenvolvidas pela Gerência de Segurança Portuária - GESEP dentro 

da Poligonal do Porto Organizado do Itaqui e demais Terminais Delegados, estão reguladas no 

procedimento específico, devidamente aprovado pela Administração do Porto. 

 

Art. 153.   A organização do serviço, as atribuições, o recrutamento e o treinamento do 

pessoal da Guarda Portuária competirão à Administração do Porto.  
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CAPÍTULO XVIII – DAS OUTORGAS DE USO DE ÁREAS  

E INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 

 

Art. 154.   A licitação para o arrendamento e demais outorgas de áreas e instalações 

portuárias do Porto Organizado do Itaqui será regida pelo disposto na Lei nº 12.815, de 05 de 

junho de 2013, na Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011, no Decreto nº 8.033 de 27 de junho 

de 2013 e, subsidiariamente, no Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, e Resolução nº 

2.240, de 04 de outubro de 2011 – ANTAQ,  observadas as seguintes condições e exigências 

gerais:  

 

I - o arrendamento e demais outorgas de bem público destinado à atividade portuária será 

realizado mediante a celebração de contrato, sempre precedida de licitação, com edital 

publicado no Diário Oficial da União e divulgação em sítio eletrônico oficial da Secretaria de 

Portos da Presidência da República e da ANTAQ. 

II -  a instalação portuária deverá manter a mesma função e destinação constante do Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ  e Plano Diretor do Porto;  

III - no  contrato de arrendamento e demais outorgas,  serão estipulados e regulados os 

direitos, garantias e obrigações do contratante e do contratado, inclusive os relacionados a 

necessidades futuras de suplementação, alteração e expansão da atividade e consequente 

modernização, aperfeiçoamento e ampliação das instalações. 

IV - os contratos de arrendamento e demais outorgas deverão conter cláusulas sobre a 

obrigatoriedade da prestação de informações de interesse do poder concedente, da Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e das demais autoridades que atuam no setor 

portuário, inclusive as de interesse específico da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização. 

V - os contratos de arrendamento e demais outorgas deverão conter, ainda, cláusulas relativas 

à responsabilidade do titular da instalação portuária pela inexecução ou deficiente execução 

das atividades, às hipóteses de extinção do contrato e às penalidades e sua forma de aplicação. 

 

Art. 155.   Os procedimentos licitatórios visando o arrendamento de áreas e instalações 

portuárias são de competência da ANTAQ,  e deverão seguir as diretrizes do poder concedente. 
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Art. 156.   Os editais das licitações serão elaborados pela ANTAQ, observadas as diretrizes do 

poder concedente.   

 

Art. 157.   A pessoa jurídica interessada na exploração de áreas e instalações portuárias, 

localizadas no Porto do Itaqui, deverá requerer à Administração do Porto a realização do 

procedimento licitatório, devendo, para tanto, fundamentar sua solicitação com dados que 

permitam avaliar a compatibilidade da exploração da instalação portuária com o Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado. 

 

Art. 158.   Os contratos de arrendamento terão prazo de até vinte e cinco anos, prorrogável 

uma única vez, por período não superior ao originalmente contratado, a critério do poder 

concedente.   

 

Art. 159.   Nas licitações dos contratos de arrendamento, serão considerados como critérios 

para julgamento, de forma isolada ou combinada, a maior capacidade de movimentação, a 

menor tarifa ou o menor tempo de movimentação de carga, e outros estabelecidos no edital. 

 

Art. 160.   A elaboração dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do objeto 

do arrendamento antecede o procedimento licitatório, sendo de competência da 

Administração do Porto o envio ao poder concedente e à ANTAQ de todos os documentos e 

informações ao desenvolvimento dos estudos. 

 

Art. 161.   O poder concedente poderá autorizar a elaboração, por qualquer interessado, dos 

estudos de que trata o artigo 160 e, caso esses sejam utilizados para a licitação, deverá 

assegurar o ressarcimento dos dispêndios correspondentes.   

 

Art. 162.   A celebração do contrato de arrendamento de instalação portuária deve ser 

precedida de consulta a Autoridade Aduaneira, ao Poder Público Municipal e de emissão, pelo 

órgão licenciador, do termo de referência para os estudos ambientais com vistas ao 

licenciamento.  

 

Art. 163.   O titular da instalação portuária, durante o prazo de vigência do contrato de 

arrendamento, sob a fiscalização do poder concedente, da ANTAQ e da Administração do 

Porto, será responsável pela manutenção das instalações arrendadas e por sua boa e adequada 

utilização de acordo com os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 

qualidade dos serviços estabelecidos no contrato. 
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Art. 164.   Constituem causas para a rescisão extrajudicial, a qualquer tempo, 

independentemente do prazo de vigência do contrato:  

 

I - o não atendimento reiterado das determinações regulares do poder concedente, da 

ANTAQ e da Administração do Porto estabelecidas no contrato de arrendamento;  

II - desvio de objeto da arrendatária; 

III - subarrendamento; 

IV - atraso de 2 (dois) pagamentos mensais e sucessivos; 

V - interrupção da execução do contrato sem causa justificada; 

VI - operações portuárias realizadas com infringência das normas legais e deste regulamento; 

VII - descumprimento de decisões judiciais; 

VIII - ocupação e/ou utilização de área, além daquela estabelecida no contrato; 

IX - imprecisões nas quantidades informadas pela arrendatária relativas às movimentações de 

mercadorias; 

X - a perda da qualificação de operador portuário;   

XI - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

XII - a dissolução da arrendatária;  

XIII - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa sem o 

conhecimento e autorização da Autoridade Portuária;  

XIV - perda, pelo arrendatário, das condições econômicas para manter a adequada prestação 

dos serviços;  

XV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior impeditivos da execução do contrato. 

  

Art. 165.   Os contratos de arrendamento e demais outorgas existentes no limite da área do 

Porto Organizado e Terminais Delegados, devem ser adaptados às exigências da Lei nº 12.815 

de 05 de junho de 2013,  da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e  da resolução nº 2.240 de 04 

de outrubro de 2011. 

 

Art. 166.  A entrada de contêiner na área primária, para o exercício das atividades 

operacionais, deverá ser submetida a aprovação prévia da Diretoria de Operações e Diretoria 

de Planejamento e Desenvolvimento da EMAP. Caso aprovada a solicitação, poderá ser 

mantido o contêiner, mediante celebração de instrumento específico de outorga de uso de 

área pública e a sua devida remuneração.  
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PARÁGRAFO ÚNICO: A localização do container deverá ser previamente acordada com a 

Diretoria de Operações desta EMAP. 

 

Art. 167.   Constituem obrigações das arrendatárias, cessionárias e autorizatárias de áreas e 

instalações portuárias: 

 

I - zelar pelo cumprimento deste Regulamento e das normas de preservação e conservação da 

saúde, segurança e meio ambiente, observando integralmente o disposto na Lei nº 6.514/77. 

II - permitir aos encarregados da fiscalização do poder concedente, da ANTAQ e da 

Administração do Porto livre acesso às áreas e instalações portuárias, obras e equipamentos de 

propriedade da União. 

III - presta informações de interesse do poder concedente, da ANTAQ, da Autoridade Portuária 

e das demais autoridades que atuam no setor portuário, inclusive as de interesse Ambiental e 

os específicos da Defesa Nacional, para efeitos de mobilização.  

IV - instalar sinalização de segurança nos pontos de escalação de trabalho, nos locais de 

operação, nos terminais e nas áreas arrendadas, devendo providenciar a confecção das placas 

ou faixas itinerantes para colocação em local visível para os trabalhadores na área das 

operações, contendo informações do produto a ser movimentado,  cuidados a serem tomados, 

riscos da operação a serem evitados, equipamentos de proteção individual obrigatórios para a 

movimentação, telefones úteis e de emergência (Corpo de Bombeiros, Ambulância) e as 

informações de segurança necessárias para a realização das operações, bem como identificar as 

necessidades de sinalização em locais estratégicos. 

V - solicitar  autorização da Administração do Porto para executar intervenções nas áreas 

arrendadas, autorizadas, cedidas e comuns, tais como: obras, serviços de manutenção e 

quaisquer outras atividades relativas a infraestrutura. 

VI - comunicar imediatamente à Administração do Porto sobre a ocorrência de acidentes, 

falhas operacionais ou de procedimentos. 

VII - comunicar, com antecedência mínima de 24 horas, à Autoridade Portuária, a realização 

de simulados de emergência e treinamentos de segurança em geral. 
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VIII - exigir quer dos trabalhadores, quer dos demais profissionais e visitantes de sua área, o 

uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção 

Coletiva (EPC), durante a permanência na zona primária do Porto Organizado. 

IX - guardar e vigiar os bens que integram o arrendamento. 

X - observar as condições de conservação, manutenção, recuperação, reposição e reversão, à 

União, dos equipamentos e bens associados ao arrendamento e demais outorgas, inclusive 

daqueles adquiridos posteriormente à sua celebração, bem como seu inventário e registro, que 

deverão ser devidamente atualizados e apresentados à Autoridade Portuária. 

XI -  apresentar à Autoridade Portuária plano de manutenção dos equipamentos e bens. 

XII - contratar seguro de responsabilidade civil compatível com suas atividades perante a 

Autoridade Portuária, usuários e terceiros, bem como seguro do patrimônio arrendado que 

deverão ser mantidos, atualizados e apresentados anualmente. 

 

CAPÍTULO XIX – DAS INFRAÇÕES 

 

Art. 168.   Constitui infração toda ação, omissão ou negligência, voluntária ou involuntária: 

 

I - média: 

 

a) obstruir cais ou áreas adjacentes com material ou equipamento de estiva ou, ainda, outros 

materiais ou objetos que não façam parte da carga;  

b) fumar no cais, nas áreas de armazenagem e adjacências; 

c) jorrar água de bordo sobre o cais;  

d) lavar ou reparar equipamento fora de locais adequados para tal;  

 

II - grave: 

 

a) descumprir qualquer item estabelecido nas reuniões de planejamento operacional, sem 

autorização da Autoridade Portuária; 

b) impedir os encarregados da fiscalização do poder concedente, da ANTAQ, da 

Administração do Porto e demais autoridades o acesso às áreas e instalações portuárias, obras 

e equipamentos de propriedade da União; 
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c) deixar de prestar informações de interesse do poder concedente, da ANTAQ, da 

Administração do Porto e demais autoridades que atuam no setor portuário, inclusive as de 

interesse específico da Defesa Nacional; 

d) deixar de exigir, quer dos seus trabalhadores, quer dos demais profissionais e visitantes, o 

uso de equipamento de proteção individual (EPI) adequados durante a permanência no Porto 

Organizado, sem prejuízo de outros que se fizerem necessários, de acordo com a natureza e o 

risco dos serviços;  

e) subarrendar, no todo ou em parte, área e instalação objeto de contrato de arrendamento; 

f) não observar as condições de conservação, manutenção, recuperação, reposição e 

reversão, à União, dos equipamentos e bens associados ao arrendamento, a operação e à 

prestação de serviço; 

g) não se submeter à arbitragem da ANTAQ, em caso de conflitos de interpretação e 

execução de contrato de arrendamento; 

h) não contratar seguro de responsabilidade civil compatível com suas responsabilidades 

perante a Autoridade Portuária, usuários e terceiros, bem como seguro do patrimônio 

arrendado; 

i) veicular imagens das áreas operacionais, pertencentes à Poligonal do Porto, sem anuência 

prévia da Autoridade Portuária;  

j) a permanência de caminhões tanques nas vias de acesso;  

k) o acesso com cartão de terceiros nas áreas operacionais;  

l) na área do Porto Organizado, deixar de comunicar prontamente a Autoridade Portuária 

sobres ocorrências de perda, roubo ou furto de objeto; 

m) armazenar ou estacionar automóveis ou caminhões na área do Porto Organizado, sem a 

autorização expressa da Autoridade Portuária; 

n) obstruir qualquer aparelho ou instalação de combate a incêndio situado no cais, áreas de 

armazenagem ou vias de circulação, sem a autorização da Autoridade Portuária;  

o) depositar mercadorias ou cargas nas vias de circulação e ao longo das vias férreas, até uma 

faixa de 3 (três) metros para ambos os lados da via ou de seus trilhos; 

p) a permanência de pessoas e máquinas no cais e a bordo sob o raio de ação de 

equipamentos de guindar;  
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q) não providenciar a remoção de materiais ou equipamentos no prazo estabelecido pela 

Autoridade Portuária em qualquer área do Porto Organizado;  

r) deixar de atender às normas de trânsito e de circulação interna de veículos nas vias de 

acesso ao Porto do Itaqui; 

s) deixar de comunicar à Administração do Porto a ocorrência de perda do cartão de acesso, 

roubo ou desligamento de empregado; 

t) deixar de comunicar à Autoridade Portuária toda e qualquer intervenção dentro da área 

que compreende a poligonal do Porto Organizado, seja de operação e/ou manutenção de 

materiais ou equipamentos;  

u) deixar de comunicar imediatamente a ocorrência de toda e qualquer avaria ou dano ao 

patrimônio sob administração da Autoridade Portuária;  

v) deixar de apresentar identificação pessoal ou de veículo quando solicitado pela Autoridade 

Portuária;  

w) alterar operação programada nos terminais sem prévia anuência da Autoridade Portuária;  

x) proceder manutenção de qualquer natureza da embarcação sem prévia observância de 

dispositivo ambiental pertinente, sem a autorização da Autoridade Portuária;  

y) remover e descartar resíduos de bordo sem a autorização da Autoridade Portuária e o 

cumprimento dos dispositivos da legislação ambiental pertinente;  

z) movimentar carga mal lingada;  

aa) acessar e permanecer na Área Primária, sem o porte de identificação com foto ou negar 

sua apresentação quando solicitada pela Autoridade Portuária;  

bb) deixar de comunicar acidentes com danos pessoais e/ou impessoais à Autoridade 

Portuária. 

 

III - gravíssima: 

 

a) movimentar e armazenar mercadorias ou cargas perigosas para as quais o Porto não tiver 

instalações e recursos compatíveis com sua operação portuária; 

b) movimentar, estacionar ou armazenar carga com peso superior à capacidade de suporte 

dos cais, das vias de circulação, do piso dos pátios ou armazéns, ou de equipamentos a serem 

utilizados na operação portuária;  
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c) operar ou circular com qualquer veículo no cais quando, sem anuência da administração do 

Porto, interferindo na eficiência da operação e segurança portuária;  

d) não cumprir o procedimento de liberação de tarefas da autoridade portuária;  

e) jogar ou deixar cair óleo, graxa ou qualquer material, ou detrito na água na área do Porto; 

f) soldar (solda elétrica ou a oxiacetileno), cortar chapas a fogo ou qualquer outra atividade 

envolvendo material inflamável, com chama ou que produza faísca, tanto no cais como em 

áreas de armazenagem, a não ser com autorização expressa da administração do Porto, 

realizada o isolamento da área e precauções inerentes à atividade e combate a incêndio; 

g) usar o equipamento de cais e seus acessórios, sejam eles de propriedade privada ou 

pública, como elementos de tração na movimentação de veículos, vagões ou de suporte ou 

anteparo a outros equipamentos, mercadorias ou cargas;  

h) usar equipamentos portuários de cais, seja ele de propriedade privada ou pública, para 

movimentação de mercadorias ou cargas acima da capacidade máxima nominal do 

equipamento;  

i) transitar, sem autorização, nas proximidades do cais e da embarcação que estiver 

operando com mercadorias ou cargas perigosas; 

j) realizar operações portuárias com infringência a disposições da lei nº 12.815, de 06 de 

junho de 2013, e demais regulações aplicáveis, ou com inobservância das disposições deste 

regulamento quando não definidas;  

k) utilizar terrenos, áreas, equipamentos e instalações localizadas dentro da área do Porto, 

com desvio de finalidade ou com desrespeito à lei ou aos regulamentos pertinentes;  

l) não realizar a limpeza, coleta e remoção de resíduos e lixos gerados nas operações sob sua 

responsabilidade;  

m) obstruir quaisquer vias de circulação e acesso ao Porto organizado, excetuados os casos 

decorrentes de picos de movimentação de carga, desde que com autorização prévia da 

autoridade portuária;  

n) exceder a capacidade dos equipamentos e veículos rodoviários e ferroviários;  

o) usar equipamentos e instalações com desvio de finalidade;  

p) realizar operações portuárias sem a anuência da autoridade portuária, ressalvadas 

condições contratuais estabelecidas;  
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q) movimentar e/ou armazenar carga sem comunicar à autoridade portuária, em especial as 

cargas perigosas;  

r) movimentar carga perigosa sem o devido provimento de acessórios para situações de 

emergência e proteção individual;  

s) descumprir com os requisitos, procedimentos, normas e determinações de saúde, 

segurança do trabalho e meio ambiente; 

t) participar de qualquer operação sob a influência de bebida alcoólica ou droga, e/ou em 

outro estado que represente a ausência de controle de suas próprias ações.  

 

Art. 169.   Constitui infração ambiental toda ação, omissão ou negligência, voluntária ou 

involuntária: 

 

I - leve: 

 

a) ausência de umectação das vias internas durante as operações com graneis sólidos; 

b) transporte de carga em excesso em vias internas e externas, em desacordo com o 

procedimento de graneis sólidos; 

c) destinação inadequada de resíduo inerte (resíduo de construção civil), dentro da área sob a 

jurisdição da autoridade portuária; 

d) ausência de coletores em canteiros de obras, berços, retroárea e terminais externos; 

e) acúmulo de resíduos em coletores de empresas contratadas, subcontratadas, operadoras e 

arrendatárias; 

f) ausência de limpeza dos banheiros químicos, localizados em berços, terminais, canteiros de 

obras; 

g) ausência de enlonamento dos veículos e restos de cargas de graneis sólidos, tais como 

fertilizantes, escoria, clinquer, carvão, nos berços e retroáreas; 

h) alimentar animais, tais como cães e gatos, na poligonal do Porto. 

II - grave: 

a) Descumprir ordens estabelecidas ou instruções, no que se refere ao gerenciamento de 

resíduos sólidos e líquidos, de acordo plano específico emanado da Autoridade Portuária;  

b) Vazamento de óleo ≤ 20L. Ou kg no solo e no mar, ocasionados por equipamentos de 

pequeno e grande porte utilizados nas operações portuárias; 

c) Pesca de espécies dentro da área do Porto Organizado; 
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d) Causar poluição atmosférica com equipamentos de pequeno e grande porte em 

quantidades superior ao permitido por lei ou que cause danos aos diretos à saúde da população 

portuária; 

e) Vazamento de carga de granel sólido em vias externas e internas; 

f) Transporte inadequado de resíduos (perigosos e não perigosos), cargas de graneis sólidos e 

líquidos;  

g) Acúmulo de água em carga geral, armazenadas dentro da área alfandegada;  

h) Realizar o transbordo de combustível e resíduo oleoso sem autorização da Autoridade 

Portuária; 

i) Não informar à Autoridade Portuária qualquer acidente de natureza ambiental, tão logo 

que o mesmo ocorra; 

j) Praticar qualquer outra ação ou omissão que cause danos ou deterioração aos bens de 

domínio público portuário (meio ambiente natural e artificial); 

k) Deixar de efetuar durante o decorrer de cada operação, o recolhimento de resíduos ou 

produtos sem a devida limpeza em toda a área do cais fronteiriço ao navio no prazo máximo de 

03 (três) horas do final da operação. 

III - gravíssima: 

a) Vazamento de óleo ou combustível no solo e no mar ≥ 21 L. Ou kg; 

b)  Matar, caçar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a 

devida permissão, licença ou autorização do órgão ambiental e da Autoridade Portuária;  

c) Impedir a procriação da fauna, sem licença e a autorização do órgão ambiental local e da 

Autoridade Portuária; 

d) Modificar, danificar ou destruir ninho, abrigo ou criadouro natural de espécies nativas ou 

migratórias; 

e) Realizar atividade de supressão vegetal sem a devida documentação emitida pelo órgão 

ambiental e autorização da Autoridade Portuária; 

f) Provocar incêndios na flora dentro do Porto Organizado e em terminais externos; 

g) Vazamento de cargas perigosas, para o solo ou para a drenagem pluvial; 

h) Contaminação por lançamento de efluentes industriais e/ou domésticos; 
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i) Ausência de documentações exigidas pelos órgãos ambientais competentes, tais como 

licenças, autorizações; 

j) Lançamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos em recursos hídricos; 

k) Destinar resíduos gerados em instalações para locais inadequados, tais como lixões, 

bueiros, avenidas entre outros. 

 

CAPÍTULO XX – DAS PENALIDADES 

 

Art. 170.   No descumprimento deste Regulamento, os infratores estarão sujeitos às seguintes 

penalidades, aplicáveis separada ou cumulativamente:  

 

I - advertência por escrito; 

II - multas de 2 a 100 salários mínimos por ocorrência; 

III - multa em dobro do valor estipulado no inciso anterior em caso reincidência; 

IV - proibição de acesso na área do Porto pelo período de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) 

dias de acordo com a gravidade da infração cometida; 

V - suspensão de suas atividades, pelo período de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias de 

acordo com a gravidade da infração cometida; 

VI - desqualificação em caso de reincidência em infração gravíssima. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Considera-se reincidência, para efeito deste Regulamento, a repetição de 

infração de mesma espécie ocorrida em intervalo igual ou inferior a 12 (doze) meses. 

 

Art. 171.   As infrações punidas com multas serão especificadas de acordo com sua gravidade 

e obedecerão à seguinte classificação: 

 

Classificação de Multas 

Natureza Multa em quantidades de salários mínimos Pontos 

Gravíssima 196 a 300 6 

Grave 92 a 195 3 

Média 61 a 91 2 

Leve 30 a 60 1 

Tabela 16: Classificação das multas. 
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Art. 172.   As infrações de natureza leve serão objeto de advertência, e em sua reincidência 

serão punidas com multa pecuniária, na forma do inciso II, do artigo 170. 

 

Art. 173.   As infrações de natureza média, grave e gravíssima serão punidas de imediato com 

multa pecuniária, podendo, ainda, as de natureza grave e gravíssima, a critério da Autoridade 

Portuária, submeterem-se cumulativamente à aplicação dos incisos IV , V e/ou VI do artigo 170. 

 

Art. 174.   Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma 

pessoa física ou jurídica, aplicam-se, cumulativamente, as penas a elas cominadas se as 

infrações não forem idênticas. 

 

Art. 175.   Quando se tratar de infração continuada, em relação a qual tenham sido lavrados 

diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo para imposição de 

pena. 

 

Art. 176.   A imputação de penalidades na forma do artigo 174 e 175 não obstará que a 

Autoridade Portuária, considerando o somatório dos pontos resultantes das infrações 

cometidas no período de janeiro a dezembro de um mesmo ano, conforme classificação 

constante no enunciado do artigo 171, e,independentemente de sua gravidade ou espécie, faça 

uso das sanções previstas nos incisos IV e V do artigo 170 nos seguintes termos: 

 
 

Somatório de Pontos: 
Proibição de acesso ou suspensão das atividades na área do 

Porto: 

De 18 (dezeito) a 23 (vinte e três) pontos Por 30 dias 

De 24 (vinte e quatro) a 29 (vinte e nove) Por 90 dias 

De 30 (trinta) pontos ou maior Por 180 dias 

Tabela 17: Pontos x tempo de proibição de acesso. 
 

Art. 177.   As penalidades serão aplicadas na forma estabelecida em norma específica, 

instituída pela Autoridade Portuária, obedecidos em todo o caso o contraditório e a ampla 

defesa.  

 

CAPÍTULO XXI – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 178.   As áreas não afetas às operações portuárias e suas destinações serão previstas no 

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto – PDZ. 
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Art. 179.   Para a exploração indireta das áreas referidas no artigo 178, a Autoridade Portuária 

submeterá à aprovação do poder concedente a proposta de uso da área. 

 

Art. 180.   A transgressão às disposições deste Regulamento será apurada pela Administração 

do Porto mediante abertura de procedimento administrativo, objetivando a adoção das 

medidas que se fizerem necessárias.  

 

Art. 181.   Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 182.   Revogam-se todas as disposições em contrário. 
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