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1. OBJETIVO

Este  documento  objetiva  detalhar  os  processos  operacionais  de  Exportação, 

Importação, Cabotagem, e os Processos Comuns a todos eles, sendo um documento 

anexo da PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO do PROJETO SISPORTOS.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

A estrutura básica dos processos operacionais é representada na figura a seguir, 

onde são mostrados todos os sub-processos que compõem os processos.

A estrutura básica dos processos operacionais é representada na figura a seguir, 

onde são mostrados todos os sub-processos que compõem os processos.
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O detalhamento será por sub-processo e conterá os seguintes itens: 

• Objetivos: descrição dos objetivos básicos de cada sub-processo;

• Atores  Envolvidos:  relação  dos  atores  intervenientes  que  participam  do  sub-
processo;

• Diagrama:  representação das atividades, dos relacionamentos entre os atores e 
das informações trocadas entre os atores e com o sistema SISPORTOS;

• Características:  descrição  das  atividades  que  cada  ator  executa.  Para  os 
processos  de  Exportação,  Importação  e  Cabotagem,  a  descrição  levará  em 
consideração  as  características  do  acondicionamento  da  carga,  ou  seja,  granel 
líquido, granel  sólido,  carga solta (incluindo cargas de características especiais), 
conteinêres e cargas perigosas.

• Funcionalidades: descrição do funcionamento que o sistema SISPORTOS deverá 
ter para sustentar todas as atividades que compõem o sub-processo. Da mesma 
forma  que  o  item  anterior,  as  características  do  acondicionamento  da  carga, 
também serão levadas em consideração.

• Recursos Mínimos: relação das necessidades mínimas que deverão ocorrer, como 
premissas para o desenvolvimento do sistema SISPORTOS.
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1. 3 PROCESSO COMUM À IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E CABOTAGEM

2. 3.1  SUB-PROCESSO DE AGENDAMENTO  E  PLANEJAMENTO  DE 
CARGA (RESERVA DE CARGA)

3.1.1  OBJETIVOS

Os objetivos do sub-processo são:  promover  o  agendamento da estadia das 

embarcações  e  planejar  a  ocupação  da  capacidade  de  transporte  de  carga  da 

embarcação observando os pesos espaços e destinos para toda a carga prevista de 

embarque (Exportação ou Cabotagem), e desembarque (Importação ou Cabotagem).

3.1.2  ATORES ENVOLVIDOS

• Exportador
• Dono da Mercadoria de Cabotagem
• Agência de Carga
• Consolidador de Carga
• NVOCC
• Agência de Navegação

 

3.1.3   DIAGRAMA
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3.1.4   CARACTERÍSTICAS GERAIS

• As  agências  de  navegação,  representantes  dos  Armadores,  informarão  ao 
SISPORTOS  os  dados  relativos  ao  agendamento  da  embarcação,  como 
identificação da embarcação, data de chegada e saída previstas, origem e destino e 
previsão de disponibilidade de ocupação da capacidade de carga para a estada 
considerando os  fatores,  tipo  de embarcação,  tipo de  carga,  acondicionamento, 
peso,  volume e destino da carga;

• Os  dados  de  agendamento  das  embarcações  serão  confrontados  com  as 
informações  de  posicionamento  do  navio  constantes  no  sistema  SISAGUA  da 
Marinha,  permitindo  o  acompanhamento  da  chegada  das  embarcações  e  suas 
movimentações;

• Os  Exportadores,  Donos  da  Mercadoria  (Cabotagem),  Agentes  de  Carga  , 
Consolidadores  de  Carga  e  NVOCC  atualizam  o  sistema  SISPORTOS  com  a 
Relação de Carga Previstas a Embarcar para cada embarcação (Exportação ou 
Cabotagem);

• Com  base  na  disponibilidade  de  ocupação  da  capacidade  de  carga  (já 
considerando a carga a desembarcar), informada no agendamento e na demanda 
de carga a embarcar  (consulta  através do sistema SISPORTOS),  a Agência de 
Navegação  e  os  Agentes  de  Carga  executam  o  Planejamento  da  Carga  na 
Embarcação, validando as previsões de carga a embarcar (Booking / Conhecimento 
de  Embarque)  para  cada  agendamento  de  embarcações  (Exportação  ou 
Cabotagem);

• Os  Exportadores,  Donos  da  Mercadoria  (Cabotagem),  os  Agentes  de  Carga, 
Consolidadores  de  Carga  e  NVOCC  consultam  as  cargas  já  validadas  para 
embarque em cada embarcação (Exportação ou Cabotagem);
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3.1.4.1  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL LÍQUIDO 

• No caso de embarcações especializadas no transporte de granel líquido, considera-
se a localização dos silos para definição do berço de atracação;

• No planejamento e validação das cargas a embarcar,  a Agência de Navegação e 
os  Agentes  de  Carga  definem  os  tanques  e  os  porões  a  serem  utilizados 
considerando o produto, sua periculosidade, cuidados especiais de movimentação e 
seus destinos.

3.1.4.2  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL SÓLIDO

• No caso de embarcações especializadas no transporte de granel sólido, considera-
se a localização dos silos e/ou área de pátio no retro-cais para definição do berço 
de atracação;

• No planejamento e validação das cargas a embarcar,  a Agência de Navegação e 
os Agentes de Carga definem os porões a serem utilizados considerando o produto, 
sua periculosidade, cuidados especiais de movimentação e seus destinos.

3.1.4.3  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS CONTEINERIZADAS 

• No caso de embarcações especializadas no transporte de Conteineres, considera-
se a localização dos pátios de armazenagem para definição do berço de atracação;

• No planejamento e validação das cargas a embarcar,  a Agência de Navegação e 
os Agentes de Carga definem a localização dos conteineres nos porões através de 
endereços específicos (Booking), considerando: o porto de desembarque (praça), o 
peso, o tamanho e tipo de conteiner, sua periculosidade  e  cuidados especiais de 
movimentação;

3.1.4.4  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS SOLTAS 

• No  caso  de  embarcações  especializadas  no  transporte  de  Cargas  Soltas,  em 
verdade, em acondicionamento diversos, considera-se a localização da mercadoria 
destinada  a  embarcação  nos  pátios  ou  armazéns,  para  definição  do  berço  de 
atracação;

• No planejamento e validação das cargas a embarcar,  a Agência de Navegação e 
os  Agentes  de  Carga  definem  a  localização  da  carga  nos  porões  através  de 
endereços específicos (Booking), considerando: o porto de desembarque (praça), o 
peso, o volume, sua periculosidade  e  cuidados especiais de movimentação.
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3.1.5   FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Receber e processar as informações do agendamento das embarcações fornecidas 
pelas Agências de Navegação;

• Receber e processar as informações de localização das embarcações, através da 
integração com o sistema SISAGUA da Marinha do Brasil;

• Acompanhar a movimentação das embarcações, considerando a informação dos 
agendamentos e das localizações, fornecendo consultas específicas;

• Receber  dos  exportadores,  donos  da  mercadoria,  agentes  de  carga  e 
consolidadores de carga os dados das mercadorias previstas para o embarque na 
Exportação e/ou Cabotagem;

• Fornecer às Agências de Navegação a informação das mercadorias solicitadas para 
o embarque;

• Receber  e  processar  as  informações  das  cargas  validadas  para  o  embarque, 
fornecidas pelas Agências de Navegação e Agentes de Carga da embarcação;

• Fornecer consultas aos Exportadores, Donos da Mercadoria (Cabotagem), Agentes 
de  Carga  ,  Consolidadores  de  Carga  e  NVOCC  que  demonstrem  as  cargas 
validadas para embarque; 

3.1.6   RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica via WEB para todos os atores envolvidos no sub-processo.

3. 3.2  SUB-PROCESSO PLANEJAMENTO DA EMBARCAÇÃO

3.2.1   OBJETIVOS
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O objetivo do sub-processo é efetuar as atividades de planejamento relativas a 
embarcação,  considerando  a  utilização  de  sua  capacidade  de  carga,  suas 
necessidades de serviços de apoio, sua atracação e estadia no porto. 

3.2.2   ATORES ENVOLVIDOS

• Agência de Navegação

• Autoridade Portuária ou Terminal Portuário

3.2.3   DIAGRAMA
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Provisão OK

3.2.4   CARACTERÍSTICAS

• A  Agência  de  Navegação  executa  o  Planejamento  da  Embarcação  no  Porto, 
considerando  toda  a  carga  a  movimentar  (embarque  e  desembarque),  as 
necessidades de serviços de apoio, prevê, com precisão, o período de estadia, a 
data de atracação e desatracação;
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• Até 48 horas antes da chegada da embarcação, a Agência de Navegação envia ao 
sistema  SISPORTOS  a  solicitação  de  atracação  e  as  informações  da  situação 
sanitária da embarcação;

• Com  o  auxílio  do  sistema  SISPORTOS,  integrado  ao  sistema  de  Pagamentos 
Eletrônicos,  a  Agência  de  Navegação  providencia  também  a  regularização  do 
pagamento  da  Provisão  do  Navio  junto  à  Autoridade  Portuária,  e  também,  o 
pagamento de todas as taxas legais;

• A Autoridade Portuária ou os Terminais Portuários, através do agendamento, da 
solicitação  de  atracação,  da  confirmação  do  pagamento  de  taxas  legais,  da 
provisão do navio e da existência da certificação sanitária (Livre Prática), efetuam o 
Planejamento da Estadia da embarcação, programando a atracação, reatracação 
(se necessário) e a desatracação.

3.2.5   FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Receber e processar as informações da Requisição de Atracação fornecidas pela 
Agência de Navegação;

• Receber e processar as informações das condições sanitárias da embarcação;

• Calcular o valor da Provisão de Navios, emitindo a fatura de provisão se necessário;

• Possibilitar o pagamento eletrônico das taxas legais e da provisão do navio quando 
existente;

• Fornecer informações para a Autoridade Portuária ou Terminal Portuário realizar o 
Planejamento da Estadia da Embarcação;

• Receber e processar as informações da programação de atracação, reatracação e 
desatracação para o dia/período/embarcação.

3.2.6  RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:
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• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos com o sistema SISPORTOS;

• Integração do sistema SISPORTOS com o sistema de Pagamentos Eletrônicos, 
envolvendo todas as taxas legais e o pagamento da provisão do navio.

4. 3.3  SUB-PROCESSO DE FUNDEIO

3.3.1   OBJETIVOS

O objetivo do sub-processo é viabilizar o Fundeio da embarcação e a obtenção 

da Livre Prática, certificado que atesta as condições sanitárias fornecido pela ANVISA.

3.3.2   ATORES ENVOLVIDOS

• Embarcação
• Praticagem
• ANVISA

3.3.3   DIAGRAMA
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3.3.4    CARACTERÍSTICAS

• A Praticagem ao receber a comunicação de chegada da embarcação (a qual já está 
agendada no sistema SISPORTOS), orienta o comandante da embarcação quanto 
a posição de fundeio;

• A Praticagem informa a posição de fundeio no sistema SISPORTOS;

• Através da Requisição de Atracação e das Informações da Situação Sanitária da 
embarcação,  a  ANVISA  recebe  eletronicamente  a  Solicitação  de  Livre  Prática, 
podendo emití-la eletronicamente mediante análise do questionário (Via-Rádio) ou 
após a fiscalização da embarcação enquanto estiver fundeada (à Bordo).

3.3.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Receber e processar a posição de fundeio da embarcação;
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• Confrontar a solicitação de Livre Prática (informações sobre as condições sanitárias 
da embarcação), com o cadastro geral de Livre Prática, verificando o período da 
última Livre Prática fornecida à embarcação;

• Fornecer à ANVISA a solicitação de Livre Prática eletrônica, a situação da última 
Livre Prática fornecida à embarcação, bem como a confirmação de pagamento das 
taxas legais necessárias;

• Receber a Livre Prática eletrônica, tanto aquelas fornecidas “Via-Rádio” (apenas 
pela análise das informações sanitárias) ou fornecidas à Bordo (após a vistoria);

• Atualizar o cadastro geral de Livre Prática.

3.3.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos no sub-processo e com o 
sistema SISPORTOS;

• Confirmação,  desenvolvimento  de  normas  e  implementação  da  Livre  Prática 
eletrônica junto a ANVISA.

5. 3.4  SUB-PROCESSO ATRACAÇÃO

3.4.1   OBJETIVOS

O objetivo do sub-processo é promover a atracação da embarcação,  após o 

cumprimento de todas as necessidades condicionantes, proceder as fiscalizações de 

caráter migratório (Polícia Federal) e de regularidade da embarcação (Capitania dos 

Portos), e proceder a arqueação no caso de embarcações graneleiras.

3.4.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Praticagem

• Empresa de Rebocagem

• Autoridade Portuária
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• Terminal Portuário

• Operador Portuário

• Empresa de Arqueação

• Polícia Federal

• Capitania dos Portos

• Agência de Navegação

3.4.3    DIAGRAMA

3.4.4   CARACTERÍSTICAS

• A  Autoridade  Portuária  e/ou  Terminal  Portuário  liberam  (para  o  sistema 
SISPORTOS)  a  Atracação  da  Embarcação,  ou  seu  Bloqueio,  dependendo  das 
necessidades condicionantes;

• O sistema SISPORTOS envia comandos avisando a autorização da atracação para 
a Praticagem, para a Empresa de Rebocagem, para a Área de Fiscalização da 
Autoridade Portuária,  para o Operador Portuário,  para a Polícia Federal,  para a 
Capitania dos Portos e para a Empresa contratada de Arqueação, este último no 
caso de navios graneleiros;
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• A  Praticagem  em  conjunto  com  as  Empresas  de  Rebocagem  promovem  o 
deslocamento da embarcação até o berço a ela destinado;

• A Fiscalização  da  Autoridade  Portuária  e  o  Operador  Portuário  acompanham a 
atracação e amarração da embarcação, observando o cumprimento das normas. A 
Autoridade  Portuária  informa  ao  sistema  SISPORTOS  a  data/hora  real  da 
atracação;

• No  caso  de  embarcação  graneleira,  a  Empresa  de  Arqueação  providencia  a 
pesagem e a informação do resultado da arqueação ao sistema SISPORTOS;

• A Polícia Federal fiscaliza a embarcação atracada, obtendo a lista de tripulantes 
autorizados a desembarcar, a qual será informada ao sistema SISPORTOS e ao 
ISPS CODE;

• A  Capitania  dos  Portos  após  consulta  ao  Cadastro  de  Regularidade  de 
Embarcações do sistema SISPORTOS, promove a liberação da embarcação, ou a 
fiscaliza, exigindo da Agência de Navegação, correções e ajustes na embarcação, 
caso existirem;

• A Agência de Navegação acompanha eletronicamente o andamento do processo.

3.4.5   FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Receber e processar as informações da Programação de atracação, reatracação e 
desatracação para o dia/período/embarcação;

• Enviar  Autorizações  de  Atracação  com  a  data/hora  prevista  e  autorizada  para 
atracação  à  Praticagem,  Empresa  de  Rebocagem,  Área  de  Fiscalização  da 
Autoridade Portuária, Operador Portuário, Polícia Federal, Capitania dos Portos e 
Empresa de Arqueação (no caso de embarcação graneleira);

• Receber e processar a informação de confirmação de atracação;

• Receber e processar o resultado da arqueação;

• Receber e processar relatórios de fiscalização gerados pela Área de Fiscalização 
da Autoridade Portuária;
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• Receber e processar a confirmação da fiscalização da Polícia Federal e a relação 
de tripulantes a desembarcar;

• Fornecer à Capitania dos Portos a situação de regularidade da embarcação, com 
base no cadastro específico;

• Receber da Capitania dos Portos o certificado de regularidade da embarcação;

• Atualizar o Cadastro de Regularidade da Embarcação;

• Fornecer à Agência de Navegação acompanhamento geral do sub-processo.

3.4.6   RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos no sub-processo;

• Integrar  o  sistema SISPORTOS com o  ISPS  CODE no  sentido  de  controle  da 
tripulação autorizada a desembarcar.

3.5 SUB-PROCESSO SERVIÇO DE APOIO À EMBARCAÇÃO, EMBARQUE E DESEMBARQUE

3.5.1   OBJETIVOS

Os objetivos do sub-processo são a operação de movimentação da carga, tanto 

de embarque quanto desembarque, considerando em ambos os casos a estiva e a 

capatazia e a execução dos serviços de apoio necessários à embarcação. 

3.5.2   ATORES ENVOLVIDOS

• Operador Portuário (de Movimentação de Carga e de Serviços de Apoio)
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• OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra

• Brigada de Incêndio

• Forças Armadas

• Autoridade Portuária 

• Terminais Portuários

• Agência de Navegação
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3.5.3    DIAGRAMA

3.5.4    CARACTERÍSTICAS GERAIS

• Com a embarcação atracada, o Operador Portuário e o OGMO, após receberem 
autorização  para  iniciar  a  movimentação  de  carga do  sistema  SISPORTOS, 
efetuam  a  movimentação  da  carga  (estiva  e  capatazia  de  embarque  ou 
desembarque);

• Se necessário, o Operador Portuário e o OGMO executam a operação a contra-
bordo (movimentação da carga entre balsa e navio), se a operação exigir;

• Durante  a  operação  de  movimentação,  o  Operador  Portuário  informa  a  carga 
movimentada ao sistema SISPORTOS (posição física);

• O Exército, a Brigada de Incêndio, e outros atores especializados em operações 
especiais,  são  acionados  para  execução  de  procedimentos  preventivos  de 
segurança na movimentação da carga, no caso de mercadorias perigosas;
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• Os fiscais da Área de Fiscalização da Autoridade Portuária ou do Terminal Portuário 
são acionados para acompanhamento geral da movimentação da carga;

• O  Operador  Portuário  de  prestação  de  serviços  de  apoio  e  as  empresas 
especializadas na prestação de serviços de apoio, através do comando do sistema 
SISPORTOS, realizam os serviços de apoio necessários para a embarcação como 
o  abastecimento,  a  retirada  de  resíduos,  a  manutenção  de  equipamentos  e 
máquinas entre outros;

• Ocorre a checagem do ISPS Code no sistema SISPORTOS para autorização de 
entrada de pessoas e funcionários de empresas prestadoras de serviços;

• A Agência de Navegação promove o acompanhamento através de consultas ao 
sistema SISPORTOS.

     As características de movimentação por tipo de carga são detalhadas nos próximos 

tópicos:

3.5.4.1   CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL LÍQUIDO

• A embarcação é arqueada antes e depois da movimentação, conforme solicitação 

da alfândega ou do dono da mercadoria;

• Operador  Portuário  em conjunto com o OGMO realiza a conexão dos tubos de 

condução entre a embarcação e os silos de armazenagem;

• Os  tubos  de  condução  existentes  entre  o  berço  de  atracação,  os  silos  de 

armazenamento  e  os  veículos  de  transporte  são  utilizados  conforme  o  tipo  de 

carga, podendo ter uso exclusivo como no caso de combustíveis, ou não;

• Todo o processo de movimentação entre a embarcação, silos de estocagem e os 

veículos de transporte de carga é monitorado pelo operador portuário, normalmente 

através de medidores de pressão e arqueação;
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• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas como corrosivos, 

inflamáveis  e  demais  tipos  classificados  em  legislação  específica  (Normas 

Regulamentadoras), o operador portuário em conjunto com outros atores (Exército, 

Brigada  de  Incêndio,  Polícia  Militar  e  outras  equipes  especializadas)  conforme 

determinado  no  Plano  de  Movimentação  de  Cargas  Perigosas,  executam  os 

procedimentos  preventivos  de  segurança,  como  a  colocação  de  bóias, 

disponibilização  de  equipes  de  contenção  de  acidentes,  definição  de  horários 

apropriados,  delimitação  de  áreas  para  não  aproximação  de  pessoas,  uso  de 

equipamentos de proteção individual específicos para cada tipo de carga, etc.

3.5.4.2    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL SÓLIDO

• A embarcação é arqueada antes e depois da movimentação, conforme solicitação 

da alfândega ou do dono da mercadoria;

• Quando se tratar de portos de longo curso,  toda a operação dos equipamentos 

destinados a movimentação de cargas de granel sólido (embarque e desembarque), 

e a conferência de movimentação, são realizadas pelos trabalhadores do OGMO;

• Para  a  realização  da  movimentação  da  carga  de  granel  sólido,  utiliza-se  os 

seguintes  equipamentos:  correias  transportadoras,  balanças,  equipamentos  de 

sucção e/ou pás mecânicas;

• Todo processo de movimentação de embarque e desembarque é monitorado pelo 

Operador  Portuário  e  pelo  OGMO  através  de  balanças  acopladas  as  correias 

transportadoras e arqueação da embarcação;

• No caso  de movimentação  de  cargas  consideradas  perigosas  classificados  em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  Operador  Portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 
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Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

colocação  de  bóias,  disponibilização  de  equipes  de  contenção  de  acidentes, 

definição de horários apropriados, delimitação de áreas para não aproximação de 

pessoas, uso de equipamentos de proteção individual específicos para cada tipo de 

carga etc.

3.5.4.3   CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS CONTENEIRIZADAS

• Quando se tratar de portos de longo curso,  toda a operação dos equipamentos 

destinados a movimentação de cargas conteneirizadas (embarque e desembarque), 

e a conferência de movimentação, são realizadas pelos trabalhadores do OGMO;

• No caso de cargas conteneirizadas, a estiva corresponde a execução da conexão 

ou desconexão dos pinos dos slots de suspensão com os conteineres, dentro da 

embarcação e a capatazia, a execução da conexão ou desconexão dos pinos dos 

slots de suspensão com os conteineres, fora da embarcação, ou no próprio pátio, 

ou sobre o veículo de transporte;

• conferente do OGMO acompanha e registra toda a movimentação de embarque 

e/ou desembarque de conteineres;

• A ordem de embarque obedece ao Plano de Embarque da Embarcação fornecida 

pela Agência de Navegação;

• Os  equipamentos  utilizados  para  a  movimentação  dos  conteineres  entre  a 

embarcação  e  o  cais  são  determinados  em  função  do  tipo  de  conteiner  a 

movimentar,  o  tipo  da  embarcação  e  do  local  de  armazenagem,  podendo  ser: 

transteirners,  guindastes  de  bordo,  guindastes  de  infra-estrutura  terrestre  e 

guindaste flutuante (cábrea);
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• No caso  de movimentação  de  cargas  consideradas  perigosas  classificados  em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  Operador  Portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

colocação  de  bóias,  disponibilização  de  equipes  de  contenção  de  acidentes, 

definição de horários apropriados, delimitação de áreas para não aproximação de 

pessoas, uso de equipamentos de proteção individual específicos para cada tipo de 

carga, etc.

3.5.4.4   CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS SOLTAS

• Quando se tratar de portos de longo curso,  toda a operação dos equipamentos 

destinados  a  movimentação  de  cargas  soltas  (embarque  e  desembarque),  e  a 

conferência de movimentação, são realizadas pelos trabalhadores do OGMO;

• No caso de cargas soltas, a estiva corresponde a :

• desamaração da carga no embarque;

• arrumação da carga no porão da embarcação;

• amarração da carga no porão da embarcação, e

• a  operação  dos  equipamentos  de  movimentação  de  carga  a  bordo  da 

embarcação

 

• No caso de cargas soltas, a capatazia corresponde a :

• desamaração da carga no desembarque;

• arrumação da carga no veículo de transporte;

• amarração da carga no cais, e

• a operação dos equipamentos de movimentação de carga em terra
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• Conferente do OGMO acompanha e registra toda a movimentação de embarque 

e/ou desembarque de cargas soltas;

• A ordem de embarque obedece ao Plano de Embarque da Embarcação fornecida 

pela Agência de Navegação;

• Os  equipamentos  utilizados  para  a  movimentação  de  cargas  soltas  entre  a 

embarcação e o cais são determinados em função do tipo de acondicionamento a 

movimentar (páletes, caixas, sacos, amarrados, etc), o tipo da embarcação e do 

local  de armazenagem, podendo ser:  guindastes de bordo,  guindastes  de infra-

estrutura terrestre, guindaste flutuante (cábrea), e empilhadeiras;

• No caso  de movimentação  de  cargas  consideradas  perigosas  classificados  em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  Operador  Portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

colocação  de  bóias,  disponibilização  de  equipes  de  contenção  de  acidentes, 

definição de horários apropriados, delimitação de áreas para não aproximação de 

pessoas, uso de equipamentos de proteção individual específicos para cada tipo de 

carga, etc.

3.5.5   FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Enviar Autorização de Movimentação para o Operador Portuário responsável pela 
movimentação da carga na embarcação;

• Receber,  no final de cada turno de trabalho, a informação de Movimentação de 
Carga realizada no turno (posição física de movimentação de carga);
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• Enviar  a  informação  de  movimentação  de  carga  para  a  Central  do  OGMO, 
integrando-se ao Sistema de Pagamentos;

• Enviar à Brigada de Incêndio, às Forças Armadas e demais atores especializados, o 
acionamento para acompanhamento de cargas perigosas;

• Receber  da  Brigada  de  Incêndio,  das  Forças  Armadas  e  dos  demais  atores 
especializados, as informações de acompanhamento de Cargas Perigosas;

• Disponibilizar para a Área de Fiscalização Operacional da Autoridade Portuária ou 
do Terminal Portuário o registro geral de movimentação da carga, realizada pelo 
Operador Portuário;

• Receber da Área de Fiscalização da Autoridade Portuária ou do Terminal Portuário 
os relatórios de intercorrências da movimentação de embarque e desembarque;

• Enviar comandos de prestação de serviços às Empresas autorizadas de prestação 
de serviços;

• Receber  das  Empresas  autorizadas  à  prestação  de  serviços  a  confirmação  da 
execução dos serviços contratados.

3.5.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos no sub-processo;

• Integrar  o  sistema SISPORTOS com o  ISPS  CODE no  sentido  de  controle  de 
entrada e saída de pessoas e funcionários de empresas prestadoras de serviços;

• Integrar o sistema SISPORTOS ao Sistema de Pagamentos do OGMO;

• Integrar  o  sistema  SISPORTOS aos  sistemas  de  informações  controladores  da 
escala de pessoal do OGMO.

3.6 SUB-PROCESSO DE DESATRACAÇÃO

3.6.1    OBJETIVOS
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O  sub-processo  tem por  objetivo  promover  a  desatracação  da  embarcação, 

objetivando sua saída do porto, ou até mesmo a reatracação em outro berço. Objetiva 

também o faturamento do uso da infra-estrutura portuária oferecida à embarcação.

3.6.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Embarcação

• Praticagem

• Empresa de Rebocagem

• Autoridade Portuária

• Polícia Federal

• Terminal Portuário

• Operador Portuário
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3.6.3    DIAGRAMA
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3.6.4   CARACTERÍSTICAS

• A Polícia Federal ao término da Movimentação da Carga, autoriza a Desatracação, 
com a declaração de Não Ocorrência de Ilícitos;

• O sistema SISPORTOS fornece à Praticagem, à Empresa de Rebocagem, às Áreas 
de Acompanhamento e Fiscalização da Autoridade Portuária ou Terminal Portuário 
e  à  Empresa  de  Arqueação  Contratada,  esta  última  no  caso  de  embarcações 
graneleiras, a Autorização de Reatracação e/ou Desatracação;

• No  caso  de  embarcações  graneleiras,  a  Empresa  de  Arqueação  promove  a 
pesagem da embarcação, e informa o resultado ao sistema SISPORTOS;

• As Áreas de Acompanhamento e Fiscalização da Autoridade Portuária ou Terminal 
Portuário acompanham a atividade de desatracação;

• A  Praticagem  e  a  Companhia  de  Rebocagem  promovem  a  movimentação  da 
embarcação para outro berço (reatracação) ou para o final do canal (ao largo);

• A Autoridade Portuária promove o Faturamento do uso da infra-estrutura portuária.
 

3.6.5   FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:
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• Notificar  o  término  da  Movimentação  da  Carga  e  solicitar  a  Autorização  para 
Desatracação para a Polícia Federal;

• Receber e processar a Declaração de Não Ocorrência de Ilícitos (Autorização para 
Desatracação) fornecida pela Polícia Federal;

• Enviar  a  Autorização  de  Reatracação  e/ou  Desatracação  para  a  Praticagem, 
Companhia  de  Rebocagem,  Áreas  de  Acompanhamento  e  Fiscalização  da 
Autoridade Portuária ou Terminal Portuário e à Empresa de Arqueação Contratada 
no caso de embarcações graneleiras;

• Receber  e  processar  o  resultado  da  arqueação  fornecido  pela  Companhia  de 
Arqueação;

• Receber e processar o registro de acompanhamento e fiscalização fornecido pela 
Autoridade Portuária;

• Receber e processar o registro efetivo da desatracação da embarcação, fornecido 
pela Autoridade Portuária;

• Proceder  o  cálculo  do  Faturamento  da  Embarcação  considerando  período  de 
estadia e utilização da infra-estrutura portuária;

• Enviar Fatura Eletrônica para a Agência Marítima.

3.6.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos no sub-processo;

• Implementar junto à Polícia Federal a Declaração de Não Ocorrência de Ilícitos de 
forma eletrônica.
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6. 4   PROCESSO DE EXPORTAÇÃO

7. 4.1 SUB-PROCESSO DE PRÉVIAS

Por  se  tratar  de  um  sub-processo  sem  envolvimento  direto  com  o  sistema 

SISPORTOS, mas sim com o NOVOEX – Novo SISCOMEX Exportação, não serão 

apresentados os tópicos FUNCIONALIDADES e RECURSOS MÍNIMOS.

4.1.1    OBJETIVOS

O  sub-processo  objetiva  a  obtenção,  pelo  Exportador,  das  anuências  e 

liberações de exportação adquiridas junto  aos Órgãos Anuêntes  de  autorização de 

Exportação.

4.1.2   ATORES ENVOLVIDOS

• Exportador ou seu Representante

4.1.3 DIAGRAMA
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4.1.4   CARACTERÍSTICAS

• O Exportador solicita previamente anuências e liberação de exportação através do 

sistema NOVOEX – SISCOMEX Exportação.

8.

9. 4.2 SUB-PROCESSOS DE SERVIÇOS DE APOIO AO NEGÓCIO

4.2.1   OBJETIVOS

O sub-processo tem por  objetivo fornecer  consultas de apoio ao negócio ao 

exportador  (melhores  rotas  e  simulações  de  custo),  à  Agência  de  Navegação,  à 

Agência de Carga e ao Consolidador de Carga, através de consultas específicas ao 

sistema SISPORTOS.

4.2.2   ATORES ENVOLVIDOS

• Exportador ou seu representante

• Agências de Navegação

• Agentes de Carga

• Consolidadores de Carga
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4.2.3   DIAGRAMA

4.2.4   CARACTERÍSTICAS

• O Exportador ou seu representante consulta no sistema SISPORTOS as condições 
de viabilidade de exportação, como as Melhores Rotas ou Simulação de Custos de 
Exportação via marítima;

• A Agência de Navegação, o Agente de Carga e o Consolidador de Carga consultam 
no sistema SISPORTOS informações específicas de análise de mercado.

4.2.5   FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Fornecer  ao Exportador  ou  a  seu representante,  consultas  relativas  a  melhores 
rotas e simulações de custo de Exportação via marítima;

• Fornecer  à  Agência de Navegação,  ao  Agente de Carga e  ao Consolidador  de 
Carga, consultas específicas à Análise do Mercado ou Negócio.

4.2.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:
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• Obtenção da informação de todas as rotas regulares, específicas ou esporádicas 
com as Agências de Navegação;

• Obtenção da média dos custos de transporte, consolidação e armazenagem;

• Definição das consultas  adequadas à  análise de  mercado ou negócio,  junto  às 
Agências de Navegação, Agentes de Carga e Consolidadores de Carga.

 

10.4.3 SUB-PROCESSO PRÉ-OPERACIONAL

4.3.1   OBJETIVOS

O  sub-processo  objetiva  a  obtenção  da  documentação  necessária  para 

Exportação, envolvendo a Declaração de Exportação, a Nota Fiscal de Transporte e os 

Certificados  quando  necessários,  informando  ao  sistema  SISPORTOS  as 

especificações de Transporte da Carga. Tem por objetivo ainda o Planejamento da 

recepção, movimentação e localização da carga por parte do Operador Portuário e 

OGMO, da Autoridade Portuária e do Terminal Portuário, considerando as providências 

necessárias para movimentar as cargas por tipo de acondicionamento (granel sólido, 

granel líquido, conteineres e carga solta) e a periculosidade, quando necessário.

4.3.2   ATORES ENVOLVIDOS

• Exportador ou representante legal

• Autoridade Portuária

• Terminal Portuário

• Alfândega

• Operador Portuário 

• OGMO
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4.3.3 DIAGRAMA

4.3.4   CARACTERÍSTICAS GERAIS

• O  Exportador  ou  seu  representante  legal  solicitará  através  do  sistemas 
SISPORTOS aos órgãos anuentes  os certificados e anuências necessários para 
liberação de carga à exportar, e informará também as especificações de transporte;

• O Exportador ou seu representante legal obterão o Registro de Exportação, bem 
como a Nota Fiscal de Transporte da carga;

• A  Autoridade  Portuária,  Terminal  Portuário  e  Operador  Portuário,  observam 
questões  de  movimentação  de  cargas  perigosas  informando  ao  sistema 
SISPORTOS a necessidade de acompanhamento, caso seja necessário.

• O Operador Portuário, em função das características da carga a ser movimentada e 
do tipo da embarcação, planeja a quantidade de recursos humanos, tanto próprio 
quanto a ser solicitado ao OGMO (estiva, capatazia e conferentes), para cumprir o 
planejamento;

• A Autoridade Portuária, Terminal Portuário, Alfândega, Operador Portuário e OGMO 
consultarão o sistema SISPORTOS observando a carga a movimentar em cada 
embarcação,  planejando  área,  recursos,  equipamentos  e  procedimentos  de 
segurança, detalhados nos tópicos a seguir:

4.3.4.1   CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL LÍQUIDO
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• A partir da ciência do volume de granel líquido a ser embarcado, o fiel depositário 
planeja  a  ocupação  dos  silos  disponíveis,  considerando  a  capacidade  de 
armazenamento, o volume já existente, o volume a receber, o volume a embarcar e 
a velocidade de movimentação da carga (entre os silos e o embarque);

• No caso de movimentação de cargas em granel líquido a serem armazenadas em 
silos específicos, os equipamentos necessários para carga e descarga dos silos já 
fazem parte do  processo de movimentação, não exigindo prévio planejamento.

• No caso  de movimentação  de  cargas  consideradas  perigosas  como corrosivos, 
inflamáveis  e  demais  tipos  classificados  em  legislação  específica  (Normas 
Regulamentadoras), o fiel depositário e o operador portuário deverão planejar todas 
as ações de segurança necessárias, conforme Plano de Movimentação de Cargas 
Perigosas aprovado pelo órgão governamental competente.

4.3.4.2   CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL SÓLIDO

• A partir da ciência do volume e o peso de granel sólido a ser embarcado, o fiel 
depositário  planeja  a  ocupação  dos  silos,  armazéns  e/ou  pátios  disponíveis, 
considerando a capacidade de armazenamento, o volume e peso já existente, o 
volume  e  peso  a  receber,  o  volume  e  peso  a  embarcar  e  a  velocidade  de 
movimentação da carga (entre as áreas de armazenagem e o embarque);

• No caso de movimentação de cargas em granel sólido a serem armazenadas em 
silos,  armazéns  e/ou  pátios  específicos,  os  equipamentos  necessários  para 
recepção,  movimentação,  carga  e  descarga  devem  ser  planejados  pelo  fiel 
depositário e pelo operador portuário, quanto ao tipo de equipamento necessário 
em  função  da  carga  a  movimentar,  do  tipo  de  embarcação  e  do  local  de 
armazenagem.  Os  principais  equipamentos  envolvidos  neste  planejamento  são: 
correias transportadoras, balanças, equipamentos de sucção e pás mecânicas. 

• No caso  de movimentação  de  cargas  de  granel  sólido  consideradas  perigosas, 
classificadas  em  legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  fiel 
depositário e o operador portuário deverão planejar todas as ações de segurança 
necessárias, conforme Plano de Movimentação de Cargas Perigosas aprovado pelo 
órgão governamental competente.

4.3.4.3  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS CONTEINERIZADAS

• A partir da ciência da quantidade de TEU a ser embarcado, o fiel depositário e o 
operador  portuário  deverão  planejar  a  ocupação  de  pátios  disponíveis, 
considerando a capacidade de armazenamento, a quantidade de TEU já existente, 
a  quantidade de TEU a embarcar,  a  movimentação entre  diferentes localidades 
dentro do pátio, a ordem prevista das atracações, o peso e o tipo de cada conteiner 
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visando  o  equilíbrio  da  embarcação,  o  destino  de  cada  conteiner  visando  a 
otimização do desembarque,  os equipamentos envolvidos na movimentação e a 
velocidade de movimentação estimada;

• No caso de movimentação de containeres a serem armazenadas em pátios,  os 
equipamentos necessários para recepção, movimentação, carga e descarga devem 
ser planejados pelo fiel depositário e pelo operador portuário, quanto ao tipo de 
equipamento necessário em função do tipo de conteineres  a movimentar, do tipo 
de embarcação e do local de armazenagem. Os principais equipamentos envolvidos 
neste planejamento são: transteiner, reach stackers e/ou top loaders (empilhadeiras 
específicas para movimentação de conteineres), guindaste de bordo, guindaste de 
infra-estrutura  terrestre,  guindaste  flutuante  (cábrea),  bug’s  para  movimentação 
interna,  veículos rodoviários adaptados para movimentação e vagões adaptados 
para movimentação;

• No  caso  de  movimentação  de  conteineres  contendo  cargas  consideradas 
perigosas, classificadas em legislação específica (Normas Regulamentadoras),  o 
fiel  depositário  e  o  operador  portuário  deverão  planejar  todas  as  ações  de 
segurança necessárias,  conforme Plano de Movimentação de Cargas Perigosas 
aprovado pelo  órgão governamental  competente.  Os conteineres  utilizados para 
transporte de cargas consideradas perigosas são identificados com o número IMO 
correspondente.

4.3.4.4   CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS SOLTAS

• A partir da ciência da quantidade de volume, formato, acondicionamento e peso a 
ser  embarcado,  o  fiel  depositário  e  o  operador  portuário  deverão  planejar  a 
ocupação  de  pátios  e/ou  armazéns  disponíveis,  considerando  a  capacidade  de 
armazenamento,  a  quantidade  de  carga  já  existente,  a  quantidade  de  carga  a 
embarcar,  a movimentação entre diferentes localidades dentro do pátio ou entre 
armazéns, a ordem prevista das atracações, o peso, formato e o tipo de cada carga 
visando o equilíbrio da embarcação, o destino de cada carga visando a otimização 
do desembarque, os equipamentos envolvidos na movimentação e a velocidade de 
movimentação estimada;

• No caso de movimentação de cargas soltas a serem armazenadas em pátios e/ou 
armazéns,  os equipamentos necessários para recepção,  movimentação, carga e 
descarga  devem ser  planejados  pelo  fiel  depositário  e  pelo  operador  portuário, 
quanto  ao  tipo  de  equipamento  necessário  em  função  do  tipo  de  carga  a 
movimentar,  do tipo de embarcação e do local  de armazenagem.  Os principais 
equipamentos envolvidos neste planejamento são: empilhadeiras específicas para 
cada tipo de carga (bobinas, sacos, caixas, amarrados, etc), guindaste de bordo, 
guindaste de infra-estrutura terrestre,  guindaste flutuante (cábrea),  veículos para 
movimentação  interna,  veículos  rodoviários  adaptados  para  movimentação  e 
vagões adaptados para movimentação;
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• No caso de movimentação de cargas soltas consideradas perigosas, classificadas 
em  legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  fiel  depositário  e  o 
operador  portuário  deverão  planejar  todas  as  ações  de  segurança  necessárias, 
conforme  Plano  de  Movimentação  de  Cargas  Perigosas  aprovado  pelo  órgão 
governamental competente.

4.3.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Receber,  processar  e  distribuir  as  solicitações  de  certificados  de  condições  do 
produto;

• Receber e processar as informações de transporte para Exportação, envolvendo a 
Empresa  Transportadora,  Veículo,  Motorista,  Local  de  Entrega  da  Carga  e  as 
Autorizações de Entrada e Entrega da Carga, etc.;

• Informar  para  a  Autoridade  Portuária,  Terminal  Portuário,  Alfândega,  Operador 
Portuário e OGMO a carga prevista para movimentação na embarcação;

• Receber e processar as providências de segurança operacional (acionamentos para 
acompanhamento da movimentação da carga).

4.3.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos no sub-processo;

• Integrar  o  sistema  SISPORTOS  ao  sistema  NOVOEX  –  Novo  SISCOMEX 
Exportação, visando a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

• Integrar o sistema SISPORTOS ao sistema SIGVIG do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.
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11.4.4 SUB-PROCESSO OPERACIONAL

4.4.1   OBJETIVOS

São  objetivos  deste  sub-processo  o  transporte  e  a  rastreabilidade  da  carga 

desde  o  depósito  do  exportador  até  a  área  alfandegada  no  retrocais,  e  seu 

armazenamento para posterior liberação de exportação.

4.4.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Exportador

• Cia. Transportadora

• Recinto Alfandegado

• Depósito Não Alfandegado

• Postos de Balanças Rodoviárias

• Terminal Portuário

• Operador Portuário

4.4.3    DIAGRAMA
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4.4.4    CARACTERÍSTICAS GERAIS

• A Cia. Transportadora recebe a Solicitação de Transporte, seu Agendamento,  a 
Liberação de Transporte,  o Documento identificador  do Transporte de Carga de 
Exportação e a Autorização de Entrada no Recinto Alfandegado (gate do porto);

• A Cia.  Transportadora  informa  a  rota  do  tráfego  do  exportador  até  o  porto  no 
SISPORTOS;

• Se  solicitado  pelo  Exportador,  a  Cia.  Transportadora  movimentará  a  carga  do 
depósito do exportador até um depósito intermediário (alfandegado ou não), para 
armazenagem temporária;

• Os postos de pesagem (balanças) localizados nas rodovias registram a passagem 
do  veículo,  pesam sua  carga  e  informam o  resultado  da  pesagem ao  sistema 
SISPORTOS;

• Ao  passar  pelo  gate  de  entrada  no  Porto,  o  sistema  SISPORTOS  registra  a 
chegada do veículo ao sistema NOVOEX – Novo SISCOMEX Exportação (Nota 
Fiscal Eletrônica);

• O Fiel Depositário confere a documentação, a carga, registrando seu recebimento;

• O Operador Portuário confere o estado geral da carga e a movimenta até o local 
destinado  para  armazenagem,  conforme  Plano  de  Movimentação  de  Carga 
executado  pelo  Fiel  Depositário.  As  características  da  movimentação  e  da 
armazenagem dos tipos de cargas, são detalhadas a seguir :

4.4.4.1    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL LÍQUIDO

• Toda carga granel líquida destinada a exportação, é momentaneamente estocada 

em silos localizados ou dentro  da área primária ou próxima a ela,  mas sempre 

interligados via tubos de condução, desde o veículo de transporte até os berços de 

atracação especializados em movimentação de granel líquido;

• Os tubos  de  condução  existentes  entre  os  veículos  de  transporte,  os  silos  de 

armazenamento e o berço de atracação, são utilizados conforme o tipo de carga, 

podendo ter uso exclusivo, como no caso de combustíveis, ou não.
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• Todo o processo de movimentação entre os veículos transportadores da carga, os 

silos  de  estocagem  e  a  embarcação,  é  monitorado  pelo  operador  portuário, 

normalmente através de medidores de pressão e arqueação;

• No caso de recepção de carga através do modal aquaviário (balsas, navios tanque, 

barcaças, etc), a conexão dos tubos a embarcação é executada por trabalhadores 

requisitados ao OGMO;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas como corrosivos, 

inflamáveis  e  demais  tipos  classificados  em  legislação  específica  (Normas 

Regulamentadoras), o operador portuário em conjunto com outros atores (Exército, 

Brigada  de  Incêndio,  Polícia  Militar  e  outras  equipes  especializadas)  conforme 

determinado  no  Plano  de  Movimentação  de  Cargas  Perigosas,  executam  os 

procedimentos  preventivos  de  segurança,  como  a  colocação  de  bóias, 

disponibilização  de  equipes  de  contenção  de  acidentes,  definição  de  horários 

apropriados,  delimitação  de  áreas  para  não  aproximação  de  pessoas,  uso  de 

equipamentos de proteção individual específicos para cada tipo de carga, etc.

4.4.4.2    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL SÓLIDO

• A carga de granel sólida a ser exportada poderá ser armazenada em silos,  em 

armazéns  e  pátios,  conforme  as  características  específicas  para  estocagem 

adequada de cada tipo de carga;

• Cargas  de  granel  sólida,  quando  armazenadas  em  silos  ou  armazéns 

especializados,  são  movimentadas  através  de  correias  transportadoras,  entre  o 

veículo de transporte (modal rodoviário,  ferroviário ou aquaviário)  e os locais de 

armazenagem;
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• Quando armazenadas em armazéns comuns ou pátios, são movimentadas através 

de  veículos  que  possuem  sugadores  ou  pás  carregadeiras  como  tratores, 

empilhadeiras, guindastes, etc; 

• No caso de recepção de carga através do modal aquaviário (balsas, barcaças ou 

navios específicos),  a movimentação da carga entre a embarcação e o local de 

armazenagem é efetuada através de sugadores ou pás mecânicas;

• Todo o processo de movimentação entre os veículos transportadores da carga, os 

locais de armazenagem e a embarcação, é monitorado pelo operador portuário, 

normalmente  através  de  balanças  rodoviárias,  balanças  acopladas  as  correias 

transportadoras  e arqueação;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga, etc 

4.4.4.3    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS CONTENEIRIZADAS

• A armazenagem de conteineres é feita  em pátios  especializados para este fim, 
contendo  todas  as  características  necessárias  para  identificação  do  local, 
sinalização vertical e vias de fluxo de movimentação de veículos e empilhadeiras;

• No  caso  de  conteineres  frigorificados,  sua  armazenagem  é  feita  em  locais 
adequados dentro do pátio, que possuem fornecimento de energia elétrica, medidos 
de temperatura, alarmes, etc.;

• A ocupação dos espaços de armazenagem obedecem ao plano de ocupação de 
pátios  realizados  pelo  fiel  depositário  (já  citado  no  sub-processo  de  Pré-
Operacionalização);
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• A movimentação dos conteineres é realizada pelo operador portuário através de 
equipamentos  especializados  como transteineres,  reach  stacker  e/ou  top  loader 
(empilhadeiras  específicas  para  movimentação  de  conteineres),  bug’s  para 
movimentação interna, veículos rodoviários, aquaviários ou ferroviários adaptados 
para movimentação interna;

• O  Fiel  Depositário  verifica  especificamente  a  identificação  do  conteiner,  se 
necessário a identificação do código IMO da carga e o número do lacre, como parte 
das informações de registro de recepção da carga;

• Todo  o  processo de  movimentação  entre  os  veículos  transportadores  da  carga 

(rodoviários, ferroviários ou aquaviários) e os pátios de armazenagem, é monitorado 

pelo operador portuário,  normalmente através de balanças rodoviárias,  balanças 

acopladas aos equipamentos de movimentação de conteineres;

• No  caso  de  armazenagem  de  conteineres  frigorificados,  o  operador  portuário 

executa o controle contínuo de observação da temperatura, visando a manutenção 

das condições ideais de conservação da carga;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga, etc. 

4.4.4.4    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS SOLTAS

• A armazenagem de cargas soltas é feita em pátios e armazéns, contendo todas as 
características necessárias para identificação do local, sinalização vertical e vias de 
fluxo de movimentação de veículos e empilhadeiras;

• A ocupação dos espaços de armazenagem obedecem ao plano de ocupação de 
locais de armazenagem realizados pelo fiel depositário (já citado no sub-processo 
de Pré-Operacionalização);
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• A movimentação  da carga solta  é  realizada pelo  operador  portuário  através de 
equipamentos  especializados como  empilhadeiras  específicas  para cada tipo de 
carga  (bobinas,  sacos,  caixas,  amarrados,  etc.), guindastes,  guindaste  flutuante 
(cábrea), veículos para movimentação interna, veículos rodoviários, ferroviários e 
aquaviários adaptados para movimentação;

• Todo  o  processo de  movimentação  entre  os  veículos  transportadores  da  carga 

(rodoviários, ferroviários ou aquaviários) e os locais de armazenagem, é monitorado 

pelo operador portuário,  normalmente através de balanças rodoviárias,  balanças 

acopladas aos equipamentos de movimentação de cargas soltas;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga, etc. 

4.4.5   FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Informar  à  Cia.  Transportadora,  o  Agendamento  das  datas  de  transporte,  e  a 

Liberação de Transporte

• Fornecer à Cia. Transportadora o Documento identificador do Transporte de Carga 

de Exportação e a Autorização de Entrada no Recinto Alfandegado (gate do porto);

• Integrar-se ao sistema NOVOEX – Novo SISCOMEX Exportação para informações 

do Aviso de Chegada da Carga. 
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• Receber e registrar a rota de transporte prevista;

• Fornecer as informações de rota do veículo aos postos de pesagem previstos para 

passagem do veículo transportador;

• Receber e processar as informações de peso da carga em transporte;

• Enviar e receber informações do SIGELOG – Sistema de Logística de Transporte;

• Receber informações de Recepção da  Carga no terminal portuário.

4.4.6   RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos no sub-processo;

• Integrar o sistema SISPORTOS ao SIGELOG – Sistema de Logística de Transporte.

12.4.5 SUB-PROCESSO LIBERAÇÃO

4.5.1    OBJETIVOS

Os objetivos deste processo são a Fiscalização e Liberação da Exportação da 

carga  pela  Alfândega,  e  também,  a  emissão  dos  Certificados  de  Qualificação  do 

produto, solicitados pelo Exportador, ou pela Agência de Navegação; após inspeção no 

depósito alfandegado.
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4.5.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Alfândega

• Terminais Portuários

• MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

• Entidades Certificadoras

4.5.3   DIAGRAMA
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4.5.4   CARACTERÍSTICAS

• A Alfândega recebe a Documentação de Exportação e a Presença de Carga dada 

pelos Terminais Portuários, procedendo o processo de Liberação; 

• O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e as Empresas Certificadoras 

procedem  a  análise  e  fiscalização  da  carga  armazenada,  fornecendo  os 

Certificados de Qualificação do produto solicitados;
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• A carga liberada é destinada ao Operador Portuário para movimentação. 

4.5.5    FUNCIONALIDADE DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Enviar a Presença de Carga e as solicitações de Certificados de Qualificação do 

produto  para  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  ou  para  as 

Entidades Certificadoras;

• Receber e processar os Certificados de Qualificação dos produtos;

• Enviar os Certificados de Qualificação ao Exportador ou seu representante legal;

• Enviar a Presença de Carga à Alfândega;

• Receber  a  Liberação  da  Carga  pelo  sistema  NOVOEX  –  Novo  SISCOMEX 

Exportação.

4.5.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos no sub-processo;

• Integrar  o  sistema  SISPORTOS  ao  sistema  NOVOEX  –  Novo  SISCOMEX 

Exportação, visando o envio da Presença de Carga e a captação da Liberação da 

Carga.
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13.4.6  SUB-PROCESSOS DE REVISÕES 

Por  se  tratar  de  um  sub-processo  sem  envolvimento  direto  com  o  sistema 

SISPORTOS, mas sim com o sistema NOVOEX – Novo SISCOMEX Exportação, não 

serão apresentados os tópicos FUNCIONALIDADES e RECURSOS MÍNIMOS.

4.6.1    OBJETIVOS

Objetiva-se tratar a carga não liberada, através da correção da documentação, 
ou  da  obtenção  de  uma  anuência  solicitada  pela  Alfândega,  ou  até  mesmo,  a 
renegociação, substituição da carga ou cancelamento da exportação.

4.6.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Alfândega
• Exportador
• Despachante Aduaneiro

4.6.3     DIAGRAMA
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4.6.4    CARACTERÍSTICAS

• A  carga  não  liberada  poderá  ter  sua  documentação  revista  e  corrigida  pelo 

Despachante Aduaneiro, ou, a Alfândega poderá exigir uma nova certificação ou 

anuência,  ou  até  mesmo,  o  Exportador  poderá  cancelar  a  exportação  junto  à 

Agência de Navegação.
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14.5 PROCESSO DE IMPORTAÇÃO

15.5.1  SUB-PROCESSO DE PLANEJAMENTO

5.1.1    OBJETIVOS

O sub-processo objetiva a Declaração pela Agência de Navegação do Manifesto 

Único da carga Importada, possibilitando o planejamento da Movimentação da Carga 

de Importação pela Alfândega, Autoridade Portuária,  Terminal Portuário e Operador 

Portuário, com as devidas providências para a segurança de Movimentação de Carga 

Perigosa.

5.1.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Agências de Navegação

• Agentes de Carga

• NVOCCs

• Autoridade Portuária

• Alfândega

• Terminal Portuário

• Operador Portuário

• OGMO
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5.1.3    DIAGRAMA
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5.1.4 CARACTERÍSTICAS GERAIS

• A Agência de Navegação representante do Armador com base no Plano de Carga 

da  Embarcação,  envia  ao  sistema  Mercante  o  Manifesto  Único,  contendo  as 

informações de Carga Importada a desembarcar;

• Os  NVOCCs  recebem  do  sistema  SISPORTOS  os  Manifestos  Específicos, 

informando no sistema SISPORTOS a Desconsolidação da Carga;

• O Operador Portuário, em função das características da carga a ser movimentada e 

do tipo de embarcação, planeja a quantidade de recursos humanos, tanto próprio 

quanto a ser solicitado ao OGMO (estiva, capatazia e conferentes), para cumprir o 

planejamento;
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• A Autoridade Portuária, Terminal Portuário e Operador Portuário, com o Plano de 

Movimentação  da  Carga,  promovem  as  providências  para  segurança  do 

desembarque  e  movimentação  da  carga  perigosa,  enviando  ao  sistema 

SISPORTOS informações de segurança;

• A Autoridade Portuária, o Operador Portuário, o OGMO e a Alfândega, através das 

consultas aos Manifestos no sistema SISPORTOS promovem o Planejamento da 

Movimentação da Carga, destacados nos tópicos a seguir:

5.1.4.1    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL LÍQUIDO

• A  partir  da  ciência  do  volume  de  granel  líquido  a  ser  desembarcado,  o  fiel 
depositário planeja a ocupação dos silos disponíveis, considerando a capacidade 
de armazenamento, o volume já existente, o volume a receber e a velocidade de 
movimentação da carga (entre a embarcação e os silos);

• No caso de movimentação de cargas em granel líquido a serem armazenadas em 
silos específicos, os equipamentos necessários para carga e descarga dos silos já 
fazem parte do  processo de movimentação, não exigindo prévio planejamento;

• No caso  de movimentação  de  cargas  consideradas  perigosas  como corrosivos, 
inflamáveis  e  demais  tipos  classificados  em  legislação  específica  (Normas 
Regulamentadoras), o fiel depositário e o operador portuário deverão planejar todas 
as ações de segurança necessárias, conforme Plano de Movimentação de Cargas 
Perigosas aprovado pelo órgão governamental competente.

5.1.4.2    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL SÓLIDO

• A partir da ciência do volume e o peso de granel sólido a ser desembarcado, o fiel 
depositário  planeja  a  ocupação  dos  silos,  armazéns  e/ou  pátios  disponíveis, 
considerando a capacidade de armazenamento, o volume e peso já existente, o 
volume e peso a desembarcar e a velocidade de movimentação da carga (entre a 
embarcação e as áreas de armazenagem);

• No caso de movimentação de cargas em granel sólido a serem armazenadas em 
silos,  armazéns  e/ou  pátios  específicos,  os  equipamentos  necessários  para 
recepção, movimentação e descarga devem ser planejados pelo fiel depositário e 
pelo operador portuário, quanto ao tipo de equipamento necessário em função da 
carga  a  movimentar,  do  tipo  de  embarcação  e  do  local  de  armazenagem.  Os 
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principais  equipamentos  envolvidos  neste  planejamento  são:  correias 
transportadoras, balanças, equipamentos de sucção e pás mecânicas. 

• No caso  de movimentação  de  cargas  de  granel  sólido  consideradas  perigosas, 
classificadas  em  legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  fiel 
depositário e o operador portuário deverão planejar todas as ações de segurança 
necessárias, conforme Plano de Movimentação de Cargas Perigosas aprovado pelo 
órgão governamental competente.

5.1.4.3   CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS CONTEINERIZADAS

• A partir da ciência da quantidade de TEU a ser desembarcado, o fiel depositário e o 
operador  portuário  deverão  planejar  a  ocupação  de  pátios  disponíveis, 
considerando a capacidade de armazenamento, a quantidade de TEU já existente, 
a quantidade de TEU a desembarcar, a ordem prevista das atracações, o peso e o 
tipo de cada conteiner visando a adequada organização das pilhas de conteineres 
no pátio,  o agrupamento de despachos aduaneiros de cada conteiner visando a 
otimização do desembaraço,  os equipamentos envolvidos na movimentação e a 
velocidade de movimentação estimada;

• No caso de movimentação de conteineres a serem armazenadas em pátios,  os 
equipamentos necessários para recepção, movimentação, carga e descarga devem 
ser planejados pelo fiel depositário e pelo operador portuário, quanto ao tipo de 
equipamento necessário em função do tipo de conteineres  a movimentar, do tipo 
de embarcação e do local de armazenagem. Os principais equipamentos envolvidos 
neste planejamento são: transteiner, reach stackers e/ou top loaders (empilhadeiras 
específicas para movimentação de conteineres), guindaste de bordo, guindaste de 
infra-estrutura  terrestre,  guindaste  flutuante  (cábrea),  bug’s  para  movimentação 
interna,  veículos rodoviários adaptados para movimentação e vagões adaptados 
para movimentação;

• No  caso  de  movimentação  de  conteineres  contendo  cargas  consideradas 
perigosas, classificadas em legislação específica (Normas Regulamentadoras),  o 
fiel  depositário  e  o  operador  portuário  deverão  planejar  todas  as  ações  de 
segurança necessárias,  conforme Plano de Movimentação de Cargas Perigosas 
aprovado pelo  órgão governamental  competente.  Os conteineres  utilizados para 
transporte de cargas consideradas perigosas são identificados com o número IMO 
correspondente.

5.1.4.4    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS SOLTAS

• A partir da ciência da quantidade de volume, formato, acondicionamento e peso a 
ser  desembarcado,  o  fiel  depositário  e  o  operador  portuário  deverão planejar  a 
ocupação  de  pátios  e/ou  armazéns  disponíveis,  considerando  a  capacidade  de 
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armazenamento,  a  quantidade  de  carga  já  existente,  a  quantidade  de  carga  a 
desembarcar, a movimentação entre diferentes localidades dentro do pátio ou entre 
armazéns, a ordem prevista das atracações, o peso, formato e o tipo de cada carga 
visando otimização do espaço de armazenagem,  o  agrupamento  de  despachos 
aduaneiros de cada carga visando a otimização do desembaraço, os equipamentos 
envolvidos na movimentação e a velocidade de movimentação estimada;

• No caso de movimentação de cargas soltas a serem armazenadas em pátios e/ou 
armazéns,  os equipamentos necessários para recepção,  movimentação, carga e 
descarga  devem ser  planejados  pelo  fiel  depositário  e  pelo  operador  portuário, 
quanto  ao  tipo  de  equipamento  necessário  em  função  do  tipo  de  carga  a 
movimentar,  do tipo de embarcação e do local  de armazenagem.  Os principais 
equipamentos envolvidos neste planejamento são: empilhadeiras específicas para 
cada tipo de carga (bobinas, sacos, caixas, amarrados, etc.), guindaste de bordo, 
guindaste de infra-estrutura terrestre,  guindaste flutuante (cábrea),  veículos para 
movimentação  interna,  veículos  rodoviários  adaptados  para  movimentação  e 
vagões adaptados para movimentação;

• No caso de movimentação de cargas soltas consideradas perigosas, classificadas 
em  legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  fiel  depositário  e  o 
operador  portuário  deverão  planejar  todas  as  ações  de  segurança  necessárias, 
conforme  Plano  de  Movimentação  de  Cargas  Perigosas  aprovado  pelo  órgão 
governamental competente.

5.1.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS 

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Receber  e  processar  informações de desconsolidação  da carga enviadas pelos 

NVOCCs;

• Integrar-se  ao  sistema Mercante  para  obter  as  informações de Manifesto  Único 

enviadas pela Agência de Navegação;

• Implantar e disponibilizar as informações das cargas importadas a desembarcar em 

Manifesto  Único,  para  consulta  da  Autoridade  Portuária,  Alfândega,  Agentes  de 

Carga, NVOCC, Terminais Portuários, Operador Portuário e OGMO;
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• Fornecer informações de Manifesto Específico para os NVOCCs;

• Receber e processar as informações de Segurança referentes ao desembarque e 

movimentação de carga perigosa.

5.1.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos com o SISPORTOS.

16.5.2 SUB-PROCESSO DE TRANSITO ADUANEIRO E ARMAZENAGEM

5.2.1    OBJETIVOS

O sub-processo tem por objetivo a operacionalização de entrega da carga, ou seja, 

o  transporte da carga do porto ou terminal  portuário  ao Dono da Mercadoria  ou a 

Recintos Alfadegados, detalhando os trâmites de transporte e armazenagem de carga 

importada, desde a solicitação de trânsito pelo Importador, incluído a rastreabilidade do 

transporte e armazenagem da carga em área alfandegada para a nacionalização.

5.2.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Importador

• Despachante Aduaneiro

• Alfândega

• Terminal Portuário

• Companhia Transportadora

• Postos de Pesagem e Fiscalização Rodoviários

• Recintos Alfandegados (Porto Seco, empresa alfandegada)
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5.2.3    DIAGRAMA
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5.2.4    CARACTERÍSTICAS GERAIS

• A Carga Importada desembarcada é armazenada no Terminal Portuário, onde pode 

permanecer  até  a  nacionalização  pela  Alfândega,  ou  ser  transportada  para  um 

Porto Seco ou Empresa Alfandegada para Nacionalização;

• O Fiel  Depositário  ao  recepcionar  e  armazenar  a  carga,  efetua  a  Presença  de 

Carga no SISCOMEX Importação; 

• No caso transporte da mercadoria a recintos alfandegados diferentes do recinto de 

alfadegado de desembarque, o Importador ou Despachante Aduaneiro enviam para 

o  sistema  SISCOMEX  Trânsito  Aduaneiro  a  solicitação  de  trânsito  da  carga 

importada;
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• A CIA Transportadora recebe do sistema SISPORTOS a Solicitação de Transporte, 

seu  agendamento,  o  Documentação  identificador  de  Transporte  de  Cargas  de 

Importação e a Autorização de Entrada no Recinto Alfandegado;

• A Cia. Transportadora informa a rota do tráfego do porto até o local de destino da 

carga no SISPORTOS;

• O Operador Portuário confere o estado geral da carga e a movimenta até o veículo 
transportador destinado. As características da movimentação e da armazenagem 
dos tipos de cargas, são detalhadas nos próximos tópicos;

• Após  o  carregamento  do  veículo  transportador  é  executado  a  colocação  dos 

elementos de segurança para o transporte aduaneiro;

• A Alfândega promove a Autorização de Trânsito da carga importada no sistema 

SISCOMEX Trânsito Aduaneiro;

• O Fiel Depositário confere a documentação,  o veículo transportador e registra a 

entrega da mercadoria;

• A CIA Transportadora recebe do sistema SISPORTOS a Autorização de Saída do 

Recinto Alfandegado, após o início do Trânsito efetuado pela Alfândega;

• Ao passar pelo gate de saída do porto, o sistema SISPORTOS registra a saída do 

veículo;

• Os postos de pesagem (balanças) localizados nas rodovias registram a passagem 

do veículo, pesam a sua carga e informam o resultado da pesagem ao sistema 

SISPORTOS;

Página 56 de 116



                    Modelo de Integração

5.2.4.1    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL LÍQUIDO

• Toda carga granel líquida oriunda da importação, é momentaneamente estocada 

em silos localizados ou dentro  da área primária ou próxima a ela,  mas sempre 

interligados  via  tubos  de  condução,  desde  a  embarcação  até  os  berços  de 

atracação especializados em movimentação de granel líquido;

• Os tubos  de  condução  existentes  entre  os  veículos  de  transporte,  os  silos  de 

armazenamento e o berço de atracação, são utilizados conforme o tipo de carga, 

podendo ter uso exclusivo, como no caso de combustíveis, ou não.

• Todo o processo de movimentação entre os veículos transportadores da carga, os 

silos  de  estocagem  e  a  embarcação,  é  monitorado  pelo  operador  portuário, 

normalmente através de medidores de pressão e arqueação;

• No caso de entrega de carga através do modal aquaviário (balsas, navios tanque, 

barcaças, etc.), a conexão dos tubos a embarcação é executada por trabalhadores 

requisitados ao OGMO;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas como corrosivos, 

inflamáveis  e  demais  tipos  classificados  em  legislação  específica  (Normas 

Regulamentadoras), o operador portuário em conjunto com outros atores (Exército, 

Brigada  de  Incêndio,  Polícia  Militar  e  outras  equipes  especializadas)  conforme 

determinado  no  Plano  de  Movimentação  de  Cargas  Perigosas,  executam  os 

procedimentos  preventivos  de  segurança,  como  a  colocação  de  bóias, 

disponibilização  de  equipes  de  contenção  de  acidentes,  definição  de  horários 

apropriados,  delimitação  de  áreas  para  não  aproximação  de  pessoas,  uso  de 

equipamentos de proteção individual específicos para cada tipo de carga, etc.
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5.2.4.2    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL SÓLIDO

• A carga de granel sólida oriundas da importação, poderá ser armazenada em silos, 

em armazéns e pátios,  conforme as  características  específicas  para estocagem 

adequada de cada tipo de carga;

• Cargas  de  granel  sólida,  quando  armazenadas  em  silos  ou  armazéns 

especializados, são movimentadas através de correias transportadoras, entre os 

locais de armazenagem  e o veículo de transporte (modal rodoviário, ferroviário ou 

aquaviário);

• Quando armazenadas em armazéns comuns ou pátios, são movimentadas através 

de  veículos  que  possuem  sugadores  ou  pás  carregadeiras  como  tratores, 

empilhadeiras, guindastes, etc.; 

• No caso de entrega de carga através do modal aquaviário (balsas, barcaças ou 

navios específicos), a movimentação da carga entre o local de armazenagem e a 

embarcação é efetuada através de sugadores ou pás mecânicas;

• Todo o processo de movimentação entre a embarcação, os locais de armazenagem 

e os  veículos  transportadores  da  carga,  é  monitorado  pelo  operador  portuário, 

normalmente  através  de  balanças  rodoviárias,  balanças  acopladas  as  correias 

transportadoras  e arqueação;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga, etc. 
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5.2.4.3    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS CONTENEIRIZADAS

• A armazenagem de conteineres é feita  em pátios  especializados para este fim, 
contendo  todas  as  características  necessárias  para  identificação  do  local, 
sinalização vertical e vias de fluxo de movimentação de veículos e empilhadeiras;

• No  caso  de  conteineres  frigorificados,  sua  armazenagem  é  feita  em  locais 
adequados dentro do pátio, que possuem fornecimento de energia elétrica, medidos 
de temperatura, alarmes, etc.;

• A ocupação dos espaços de armazenagem obedecem ao plano de ocupação de 
pátios  realizados  pelo  fiel  depositário  (já  citado  no  sub-processo  de  Pré-
Operacionalização);

• A movimentação dos conteineres é realizada pelo operador portuário através de 
equipamentos  especializados  como transteineres,  reach  stacker  e/ou  top  loader 
(empilhadeiras  específicas  para  movimentação  de  conteineres),  bug’s  para 
movimentação interna, veículos rodoviários, aquaviários ou ferroviários adaptados 
para movimentação interna;

• O  Fiel  Depositário  verifica  especificamente  a  identificação  do  conteiner,  se 
necessário a identificação do código IMO da carga e o número do lacre, como parte 
das informações de registro de saída da carga.

• Todo o processo de movimentação entre os pátios de armazenagem e os veículos 

transportadores da carga (rodoviários,  ferroviários ou aquaviários),  é  monitorado 

pelo operador portuário,  normalmente através de balanças rodoviárias,  balanças 

acopladas aos equipamentos de movimentação de conteineres;

• No  caso  de  armazenagem  de  conteineres  frigorificados,  o  operador  portuário 

executa o controle contínuo de observação da temperatura, visando a manutenção 

das condições ideais de conservação da carga;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 
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delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga, etc. 

5.2.4.4    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS SOLTAS

• A armazenagem de cargas soltas é feita em pátios e armazéns, contendo todas as 
características necessárias para identificação do local, sinalização vertical e vias de 
fluxo de movimentação de veículos e empilhadeiras;

• A ocupação dos espaços de armazenagem obedecem ao plano de ocupação de 
locais de armazenagem realizados pelo fiel depositário (já citado no sub-processo 
de Pré-Operacionalização);

• A movimentação  da carga solta  é  realizada pelo  operador  portuário  através de 
equipamentos  especializados como  empilhadeiras  específicas  para cada tipo de 
carga  (bobinas,  sacos,  caixas,  amarrados,  etc.), guindastes,  guindaste  flutuante 
(cábrea), veículos para movimentação interna, veículos rodoviários, ferroviários e 
aquaviários adaptados para movimentação;

• Todo o processo de movimentação entre os locais de armazenagem e os veículos 

transportadores da carga (rodoviários,  ferroviários ou aquaviários),  é  monitorado 

pelo operador portuário,  normalmente através de balanças rodoviárias,  balanças 

acopladas aos equipamentos de movimentação de cargas soltas;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga, etc. 

5.2.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS 

O SISPORTOS deverá estar preparado para:
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• Disponibilizar  as  informações  de  Agendamento,  Liberação  e  Documentação  de 

transporte para as Cias. Transportadoras;

• Informar  à  Cia.  Transportadora,  o  Agendamento  das  datas  de  transporte,  e  a 

Liberação de Transporte;

• Fornecer à Cia. Transportadora o Documento identificador do Transporte de Carga 

de Importação e a Autorização de Entrada no Recinto Alfandegado (gate do porto);

• Integrar-se ao sistema SISCOMEX Trânsito Aduaneiro para receber e processar 

informações de solicitação e autorização de Trânsito Aduaneiro;

• Integrar-se ao sistema SISCOMEX Importação possibilitando ao Fiel Depositário do 

Recinto Alfandegado efetuar a Presença de Carga;

• Receber e registrar a rota de transporte prevista;

• Fornecer as informações de rota do veículo aos postos de pesagem previstos para 

passagem do veículo de transporte aduaneiro;

• Receber e processar as informações de peso da carga em transporte;

• Enviar e receber informações do SIGELOG – Sistema de Logística de Transporte;

• Receber informações de saída da  Carga no terminal portuário.

5.2.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:
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• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos com o sistema SISPORTOS;

• Integrar o sistema SISPORTOS ao SIGELOG – Sistema de Logística de Transporte;

• Integrar-se ao sistema SISCOMEX Trânsito Aduaneiro;

• Integrar-se ao sistema SISCOMEX Importação.

17.5.3 SUB-PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃO

5.3.1    OBJETIVOS

O  sub-processo  objetiva  detalhar  os  trâmites  para  a  nacionalização  da  carga 

importada desembarcada no país.

5.3.2   ATORES ENVOLVIDOS

• Importador

• Despachante Aduaneiro

• Alfândega

• Órgãos Anuêntes

• Operador Portuário

• Autoridade Portuária

• Terminal Portuário

• Porto Seco (ou empresa alfandegada)
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5.3.3    DIAGRAMA
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5.3.4    CARACTERÍSTICAS

• O Importador ou Despachante Aduaneiro solicitam através do sistema SISCOMEX 

Importação a Nacionalização da carga importada;

• O Importador ou Despachante Aduaneiro solicitam através do sistema SISPORTOS 

os certificados de anuência da carga importada;

• Os Órgãos Anuentes recebem a solicitação de anuência do sistema SISCOMEX 

Importação e concedem a anuência neste mesmo sistema;

• A Alfândega recebe do sistema SISCOMEX Importação as solicitações de anuência 

e pedidos de nacionalização da carga importada;

• A Alfândega concede ou não a nacionalização da carga, liberando a mercadoria 

apenas quando todos os Órgãos Anuêntes tiverem concedido a anuência; 
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• O Operador  Portuário  movimenta  a  carga  importada  nacionalizada  do  Terminal 

Portuário ou Porto seco para transporte. 

5.3.5   FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS 

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Integrar-se  ao  sistema  SISCOMEX  Importação  para  receber  e  processar 

informações de solicitação de nacionalização dos Importadores  e Despachantes 

Aduaneiros;

• Receber e processar as informações de solicitação de certificados de anuência de 

Importadores e Despachantes Aduaneiros. 

5.3.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos com o sistema SISPORTOS.

18.

19.
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20.5.4 SUB-PROCESSOS DE TRANSPORTE

5.4.1     OBJETIVOS

O sub-processo objetiva detalhar os trâmites para o transporte da carga importada 

desembarcada nacionalizada no país.

5.4.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Importador/Consignatário

• DNIT

• CIA Transportadora

• Operador Portuário

• Porto Seco (ou empresa alfandegada)

5.4.3.    DIAGRAMA
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5.4.4    CARACTERÍSTICAS

• O  Operador  Portuário  através  de  consulta  ao  sistema  SISPORTOS  efetua  a 

confirmação da movimentação, enviando para o sistema o comando para transporte 

da carga;

• A CIA Transportadora recebe do sistema SISPORTOS o Agendamento e Liberação 

de Transporte e também a Documentação de Transporte, transportando a carga 

para uma Área Não Alfandegada;

• O  DNIT  efetua  a  rastreabilidade  do  transporte  da  mercadoria,  informando  ao 

sistema SISPORTOS a rota e peso da carga transportada;

• O Importador/Consignatário ao receber a carga importada confirma o recebimento 

no sistema SISPORTOS. 

5.4.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS 

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Receber e processar informações de movimentação de carga importada enviadas 

pelo Terminal Portuário ou Autoridade Portuária (fiscalização);

• Processar e enviar as informações de Agendamento de Transporte da carga para 

as Companhias Transportadoras;

• Processar  e  enviar  informações  de  Liberação  de  Transporte  da  carga  para  as 

Companhias Transportadoras;

Página 66 de 116



                    Modelo de Integração

• Processar  e  enviar  Documentação  de  Transporte  para  as  Companhias 

Transportadoras;

• Receber e processar informações de rotas enviadas pelo DNIT;

• Receber  e  processar  informações  sobre  o  peso  da  mercadoria  transportada 

enviados pelo DNIT;

• Disponibilizar  para  a  Alfândega  as  informações  de  trânsito  e  movimentação  do 

desembarque de Importação.

5.4.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos com o SISPORTOS; 

• Definição  das  informações  para  a  Documentação  de  Transporte  de  carga 

importada.
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21.6    PROCESSO DE CABOTAGEM

22.6.1 SUB-PROCESSO DE APOIO AO NEGÓCIO (EMBARQUE E DESEMBARQUE) 

6.1.1    OBJETIVOS

O sub-processo tem por objetivo fornecer consultas de apoio ao negócio,  ou 

seja,  melhores  rotas  e  simulações  de  custo,  ao  Dono  da  Carga,  à  Agência  de 

Navegação, à Agência de Carga e ao Consolidador de Carga, através de consultas 

específicas ao sistema SISPORTOS.

6.1.2   ATORES ENVOLVIDOS

• Dono da Carga

• Agências de Navegação

• Agentes de Carga

• Consolidadores de Carga
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6.1.3    DIAGRAMA

6.1.4    CARACTERÍSTICAS

• O Dono da Carga consulta no sistema SISPORTOS as condições de viabilidade de 

embarque  e/ou  desembarque  de  mercadoria,  como  as  Melhores  Rotas  ou 

Simulação dos Custos de na navegação marítima;

• A Agência de Navegação, o Agente de Carga e o Consolidador de Carga consultam 

no SISPORTOS informações específicas para análise de mercado.

6.1.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Fornecer  ao  Dono  da  Mercadoria  consultas  relativas  as  melhores  rotas  e 

simulações de custo de embarque e desembarque de mercadoria via marítima;

• Fornecer  à  Agência de Navegação,  ao  Agente de Carga e  ao Consolidador  de 

Carga consultas específicas à Análise do Mercado ou Negócio.
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6.1.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos com o SISPORTOS;

• Implementação de um documento (Conhecimento de Embarque) específico para 

identificação da Cabotagem;

• Obtenção da informação de todas as rotas regulares de Cabotagem, específicas ou 

esporádicas com as Agências de Navegação;

• Obtenção da média dos custos de transporte, consolidação e armazenagem;

• Definição das consultas  adequadas à  análise de  mercado ou negócio,  junto  às 

Agências de Navegação, Agentes de Carga e Consolidadores de Carga.

23.6.2  SUB-PROCESSO DE PLANEJAMENTO E PRÉ-
OPERACIONALIZAÇÃO(EMBARQUE E DESEMBARQUE) 

6.2.1    OBJETIVOS

O sub-processo tem por objetivo a operacionalização da documentação e do 

transporte da carga, a declaração do manifesto único, o planejamento da recepção, da 

movimentação,  da  armazenagem  e  da  entrega  da  carga  por  parte  do  Operador 

Portuário e Depositário, possibilitando o planejamento das providências de segurança 

operacional  e  consultas  específicas  através do  SISPORTOS ao Dono da Carga,  à 

Agência de Navegação, à Agência de Carga e ao Consolidador de Carga.
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6.2.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Dono da Mercadoria (remetente)

• Agências de Navegação

• Agentes de Carga 

• Consolidadores de Carga

• NVOCC

• Dono da Mercadoria (receptor)

• OGMO

• Autoridade Portuária

• Terminal Portuário

• Operador Portuário

6.2.3   DIAGRAMA
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6.2.4    CARACTERÍSTICAS GERAIS

• A Agência de Navegação declara o Manifesto Único no sistema MERCANTE;

• O Dono da Mercadoria (remetente), o Consolidador da Carga e o Agente de Carga 

enviam ao sistema SISPORTOS as informações de transporte operacionalizando a 

documentação e o transporte da carga;

• O Dono da Mercadoria (remetente) envia as informações fiscais para o sistema de 

Nota Fiscal Eletrônica;

• Os  NVOCCs  efetuam  a  desconsolidação  dos  Boletins  de  Carga  no  sistema 

SISPORTOS, recebendo o Manifesto Específico; 

• A  Autoridade  Portuária,  Terminal  Portuário  e  Operador  Portuário,  observam 
questões  de  movimentação  de  cargas  perigosas  informando  ao  sistema 
SISPORTOS a necessidade de acompanhamento, caso seja necessário;

• O Operador Portuário, em função das características da carga a ser movimentada e 
do tipo da embarcação, planeja a quantidade de recursos humanos, tanto próprio 
quanto a ser solicitado ao OGMO (estiva, capatazia e conferentes), para cumprir o 
planejamento;

• O Dono da Mercadoria (receptor) envia ao sistema SISPORTOS as informações de 

transporte da mercadoria;

• O Dono da Mercadoria (receptor) consulta no sistema SISPORTOS a previsão da 

chegada da embarcação;

• O Dono da Mercadoria (receptor) envia as informações fiscais para o sistema de 

Nota Fiscal Eletrônica;

• A  Autoridade  Portuária,  Terminal  Portuário,  Operador  Portuário  e  OGMO 
consultarão o sistema SISPORTOS observando a carga a movimentar em cada 
embarcação,  planejando  área,  recursos,  equipamentos  e  procedimentos  de 
segurança, detalhados nos tópicos a seguir:
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6.2.4.1    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL LÍQUIDO

• A  partir  da  ciência  do  volume  de  granel  líquido  a  ser  embarcado  e/ou 
desembarcado,  o  depositário  planeja  a  ocupação  dos  silos  disponíveis, 
considerando a capacidade de armazenamento, o volume já existente, o volume a 
receber e/ou entregar, o volume a embarcar e/ou desembarcar e a velocidade de 
movimentação da carga (entre os silos e a embarcação);

• No  caso  de  movimentação  de  cargas  em  granel  líquido  os  equipamentos 
necessários para carga e descarga dos silos e /ou veículos de transporte terrestre 
ou aquaviário já fazem parte do  processo de movimentação, não exigindo prévio 
planejamento;

• No caso  de movimentação  de  cargas  consideradas  perigosas  como corrosivos, 
inflamáveis  e  demais  tipos  classificados  em  legislação  específica  (Normas 
Regulamentadoras), o depositário e o operador portuário deverão planejar todas as 
ações de segurança  necessárias,  conforme Plano de  Movimentação de Cargas 
Perigosas aprovado pelo órgão governamental competente.

6.2.4.2    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL SÓLIDO

• A partir  da ciência do volume e o peso de granel  sólido a ser embarcado e/ou 
desembarcado, o depositário planeja a ocupação dos silos, armazéns e/ou pátios 
disponíveis, considerando a capacidade de armazenamento, o volume e peso já 
existente, o volume e peso a receber, o volume e peso a embarcar e a velocidade 
de movimentação da carga (entre as áreas de armazenagem e a embarcação);

• No caso de movimentação de cargas em granel sólido a serem armazenadas em 
silos,  armazéns  e/ou  pátios  específicos,  os  equipamentos  necessários  para 
recepção, movimentação, carga e descarga devem ser planejados pelo depositário 
e pelo operador portuário, quanto ao tipo de equipamento necessário em função da 
carga  a  movimentar,  do  tipo  de  embarcação,  do  tipo  de  veículo  de  transporte 
terrestre e do local de armazenagem. Os principais equipamentos envolvidos neste 
planejamento são: correias transportadoras, balanças, equipamentos de sucção e 
pás mecânicas;

• No caso  de movimentação  de  cargas  de  granel  sólido  consideradas  perigosas, 
classificadas em legislação específica (Normas Regulamentadoras), o depositário e 
o operador portuário deverão planejar todas as ações de segurança necessárias, 
conforme  Plano  de  Movimentação  de  Cargas  Perigosas  aprovado  pelo  órgão 
governamental competente.
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6.2.4.3    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS CONTEINERIZADAS

• A partir da ciência da quantidade de TEU a ser embarcado e/ou desembarcado, o 
depositário  e  o  operador  portuário  deverão  planejar  a  ocupação  de  pátios 
disponíveis, considerando a capacidade de armazenamento, a quantidade de TEU 
já existente, a quantidade de TEU a embarcar e/ou desembarcar, a movimentação 
entre diferentes localidades dentro do pátio,  a ordem prevista das atracações, o 
peso e o tipo de cada conteiner visando o equilíbrio da embarcação ou a adequada 
organização das pilhas de conteineres no pátio, o destino de cada conteiner visando 
a otimização do desembarque, os equipamentos envolvidos na movimentação e a 
velocidade de movimentação estimada;

• No caso de movimentação de conteineres a serem armazenadas em pátios,  os 
equipamentos necessários para recepção, movimentação, carga e descarga devem 
ser  planejados  pelo  depositário  e  pelo  operador  portuário,  quanto  ao  tipo  de 
equipamento necessário em função do tipo de conteineres  a movimentar, do tipo 
de embarcação e do local de armazenagem. Os principais equipamentos envolvidos 
neste planejamento são: transteiner, reach stackers e/ou top loaders (empilhadeiras 
específicas para movimentação de conteineres), guindaste de bordo, guindaste de 
infra-estrutura  terrestre,  guindaste  flutuante  (cábrea),  bug’s  para  movimentação 
interna,  veículos rodoviários adaptados para movimentação e vagões adaptados 
para movimentação;

• No  caso  de  movimentação  de  conteineres  contendo  cargas  consideradas 
perigosas, classificadas em legislação específica (Normas Regulamentadoras),  o 
depositário e o operador portuário deverão planejar todas as ações de segurança 
necessárias, conforme Plano de Movimentação de Cargas Perigosas aprovado pelo 
órgão  governamental  competente.  Os  conteineres  utilizados  para  transporte  de 
cargas  consideradas  perigosas  são  identificados  com  o  número  IMO 
correspondente.

6.2.4.4    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS SOLTAS

• A partir da ciência da quantidade de volume, formato, acondicionamento e peso a 
ser embarcado e/ou desembarcado, o depositário e o operador portuário deverão 
planejar  a  ocupação  de  pátios  e/ou  armazéns  disponíveis,  considerando  a 
capacidade de armazenamento, a quantidade de carga já existente, a quantidade 
de  carga  a  embarcar  e/ou  desembarcar,  a  movimentação  entre  diferentes 
localidades dentro do pátio ou entre armazéns, a ordem prevista das atracações, o 
peso,  formato  e  o  tipo  de  cada carga visando  o  equilíbrio  da  embarcação e  a 
otimização  do  espaço  de  armazenagem,  o  destino  de  cada  carga  visando  a 
otimização do desembarque,  os equipamentos envolvidos na movimentação e a 
velocidade de movimentação estimada;
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• No caso de movimentação de cargas soltas a serem armazenadas em pátios e/ou 
armazéns,  os equipamentos necessários para recepção,  movimentação, carga e 
descarga devem ser planejados pelo depositário e pelo operador portuário, quanto 
ao tipo de equipamento necessário em função do tipo de carga a movimentar, do 
tipo  de  embarcação  e  do  local  de  armazenagem.  Os  principais  equipamentos 
envolvidos neste planejamento são: empilhadeiras específicas para cada tipo de 
carga (bobinas, sacos, caixas, amarrados, etc.), guindaste de bordo, guindaste de 
infra-estrutura terrestre, guindaste flutuante (cábrea), veículos para movimentação 
interna,  veículos rodoviários adaptados para movimentação e vagões adaptados 
para movimentação;

• No caso de movimentação de cargas soltas consideradas perigosas, classificadas 
em legislação específica (Normas Regulamentadoras), o depositário e o operador 
portuário  deverão planejar  todas as  ações de segurança necessárias,  conforme 
Plano de Movimentação de Cargas Perigosas aprovado pelo órgão governamental 
competente.

6.2.5 FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Integrar-se ao sistema MERCANTE para acesso as informações de Declaração de 

Manifesto Único; 

• Receber e processar as informações de Transporte da Mercadoria;

• Receber e processar informações de Desconsolidação da Carga;

• Fornecer informações para a Autoridade Portuária,  Terminal  Portuário,  Operador 

Portuário e OGMO sobre as cargas a embarcar e desembarcar;

• Fornecer informações de Manifesto Específico para os NVOCCs;

• Fornecer  para o Dono da Mercadoria  (receptor)  as informações de Previsão de 

Chegada da Embarcação.
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6.2.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos com o SISPORTOS; 

• Integração do sistema SISPORTOS com o sistema Mercante sobre as informações 

de Declaração de Manifesto Único;

• Integração do sistema SISPORTOS com o sistema de Notas Fiscais Eletrônicas 

para obtenção das informações fiscais da mercadoria.

24.6.3 SUB-PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO ( EMBARQUE DE CABOTAGEM)

6.3.1    OBJETIVOS

O sub-processo tem por objetivo a operacionalização da recepção da carga, ou 

seja, o transporte da carga do Dono da Carga para um Depósito ou para Terminais 

Portuários,  disponibilizando  através  do  sistema  SISPORTOS  a  Documentação  de 

Transporte para a CIA Transportadora, rastreabilidade e informações do transporte de 

Cabotagem para  acompanhamento  da  Alfândega  sobre  as  cargas  em trânsito  nos 

recintos alfandegados.

6.3.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Dono da Carga (remetente)

• Companhia Transportadora

• Depósito 
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• Alfândega 

• Postos de Balanças Rodoviárias

• Terminal Portuário

• Operador Portuário

6.3.3     DIAGRAMA
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da Carga

6.3.4    CARACTERÍSTICAS GERAIS

• A CIA Transportadora recebe do Dono da Mercadoria o comando para transporte 

de  carga,  recebendo  do  sistema  SISPORTOS  o  Agendamento  e  Liberação  de 

Transporte, assim como o Documentação identificador do Transporte de Carga e a 

Autorização de Entrada no Porto;

• A CIA Transportadora informa a rota do tráfego do Dono da Mercadoria até o porto, 

no SISPORTOS;
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• Os postos de pesagem (balanças), localizados nas rodovias registram a passagem 

do veículo,  pesam sua carga e informam o resultado da pesagem ao sistemas 

SISPORTOS;

• Ao  passar  pelo  GATE  de  acesso  ao  porto,  o  transporte  é  pesado,  enviando 

automaticamente para o sistema SISPORTOS o aviso de chegada da carga e o 

peso do veículo;

• O Depositário confere a documentação, a carga registrando o seu recebimento;

• A  Alfândega  é  informada  sobre  a  movimentação  e  armazenagem  das  cargas 

destinadas  a  cabotagem,  quando  estas  ocorrerem  em  Recintos  Alfandegados, 

através de avisos e consultas ao sistema SISPORTOS;

• O Operador Portuário, confere o estado geral da carga e a movimenta até o local 

destina  para  a  armazenagem,  conforme  o  Plano  de  Movimentação  da  Carga 

executado  pelo  Depositário.  As  características  da  movimentação  e  da 

armazenagem dos tipos de cargas, são detalhadas nos próximos tópicos.

6.3.4.1    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL LÍQUIDO

• Toda carga granel líquida destinada a cabotagem, é momentaneamente estocada 

em silos destinados exclusivamente a cabotagem, localizados ou dentro da área 

primária ou próxima a ela, mas sempre interligados via tubos de condução, desde o 

veículo de transporte até os berços de atracação especializados em movimentação 

de granel líquido;

• Toda  carga  granel  líquida  destinada  a  cabotagem  possui  controle  de  estoque 

específico, separado dos controles da carga de importação ou exportação;
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• Toda carga granel líquida destinada a cabotagem, estocada em silos dentro da área 

alfandegada, é informada à Alfândega, atendendo às suas normas de controle;

• Os tubos  de  condução  existentes  entre  os  veículos  de  transporte,  os  silos  de 

armazenamento e o berço de atracação, são utilizados conforme o tipo de carga, 

podendo ter uso exclusivo, como no caso de combustíveis, ou não.

• Todo o processo de movimentação entre os veículos transportadores da carga, os 

silos  de  estocagem  e  a  embarcação,  é  monitorado  pelo  operador  portuário, 

normalmente através de medidores de pressão e arqueação;

• No caso de recepção de carga através do modal aquaviário (balsas, navios tanque, 

barcaças, etc.), a conexão dos tubos a embarcação é executada por trabalhadores 

requisitados ao OGMO;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas como corrosivos, 

inflamáveis  e  demais  tipos  classificados  em  legislação  específica  (Normas 

Regulamentadoras), o operador portuário em conjunto com outros atores (Exército, 

Brigada  de  Incêndio,  Polícia  Militar  e  outras  equipes  especializadas)  conforme 

determinado  no  Plano  de  Movimentação  de  Cargas  Perigosas,  executam  os 

procedimentos  preventivos  de  segurança,  como  a  colocação  de  bóias, 

disponibilização  de  equipes  de  contenção  de  acidentes,  definição  de  horários 

apropriados,  delimitação  de  áreas  para  não  aproximação  de  pessoas,  uso  de 

equipamentos de proteção individual específicos para cada tipo de carga, etc.

6.3.4.2    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL SÓLIDO

• A carga de granel sólida destinada a cabotagem poderá ser armazenada em áreas 

específicas de silos,  armazéns e pátios,  conforme as características específicas 

para estocagem adequada de cada tipo de carga;
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• Toda  carga  granel  sólido  destinada  a  cabotagem  possui  controle  de  estoque 

específico, separado dos controles da carga de importação ou exportação;

• Toda carga granel sólido destinada a cabotagem, estocada em áreas específicas de 

silos, armazéns ou pátios dentro da área alfandegada, é informada à Alfândega, 

atendendo às suas normas de controle;

• Cargas  de  granel  sólida,  quando  armazenadas  em  silos  ou  armazéns 

especializados,  são  movimentadas  através  de  correias  transportadoras  entre  o 

veículo de transporte (modal rodoviário,  ferroviário ou aquaviário)  e os locais de 

armazenagem;

• Quando armazenadas em armazéns comuns ou pátios, são movimentadas através 

de  veículos  que  possuem  sugadores  ou  pás  carregadeiras  como  tratores, 

empilhadeiras, guindastes, etc.; 

• No caso de recepção de carga através do modal aquaviário (balsas, barcaças ou 

navios específicos),  a movimentação da carga entre a embarcação e o local de 

armazenagem é efetuada através de sugadores ou pás mecânicas;

• Todo o processo de movimentação entre os veículos transportadores da carga, os 

locais de armazenagem e a embarcação, é monitorado pelo operador portuário, 

normalmente  através  de  balanças  rodoviárias,  balanças  acopladas  às  correias 

transportadoras  e arqueação;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 
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Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga, etc 

6.3.4.3    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS CONTENEIRIZADAS

• A armazenagem de conteineres  de cabotagem é feita  em áreas específicas  de 
pátios especializados para este fim, contendo todas as características necessárias 
para identificação do local, sinalização vertical e vias de fluxo de movimentação de 
veículos e empilhadeiras;

• Toda  carga  conteneirizada  destinada  a  cabotagem  possui  controle  de  estoque 

específico,  separado  dos  controles  da  carga dos  conteineres  de  importação  ou 

exportação;

• Toda  carga  conteneirizada  destinada  a  cabotagem,  estocada  em  áreas 

alfandegadas de pátios, é informada à Alfândega, atendendo às suas normas de 

controle;

• No  caso  de  conteineres  frigorificados,  sua  armazenagem  é  feita  em  locais 
adequados dentro do pátio, que possuem fornecimento de energia elétrica, medidos 
de temperatura, alarmes etc;

• A ocupação dos espaços de armazenagem obedecem ao plano de ocupação de 
pátios  realizados  pelo  Depositário  (já  citado  no  sub-processo  de  Pré-
Operacionalização);

• A movimentação dos conteineres é realizada pelo operador portuário através de 
equipamentos  especializados  como transteineres,  reach  stacker  e/ou  top  loader 
(empilhadeiras  específicas  para  movimentação  de  conteineres),  bug’s  para 
movimentação interna, veículos rodoviários, aquaviários ou ferroviários adaptados 
para movimentação interna;

• O Depositário verifica especificamente a identificação do conteiner, se necessário a 
identificação  do  código  IMO  da  carga  e  o  número  do  lacre,  como  parte  das 
informações de registro de recepção da carga.

• Todo  o  processo de  movimentação  entre  os  veículos  transportadores  da  carga 

(rodoviários,  ferroviários  ou  aquaviários)  e  as  áreas  específicas  nos  pátios  de 
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armazenagem,  é  monitorado  pelo  operador  portuário,  normalmente  através  de 

balanças rodoviárias ou balanças acopladas aos equipamentos de movimentação 

de conteineres;

• No  caso  de  armazenagem  de  conteineres  frigorificados,  o  operador  portuário 

executa o controle contínuo de observação da temperatura, visando a manutenção 

das condições ideais de conservação da carga;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga, etc. 

6.3.4.4    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS SOLTAS

• A  armazenagem  de  cargas  soltas  destinadas  a  cabotagem  é  feita  em  áreas 
específicas de pátios e armazéns, contendo todas as características necessárias 
para identificação do local, sinalização vertical e vias de fluxo de movimentação de 
veículos e empilhadeiras;

• Toda carga solta destinada a cabotagem possui  controle de estoque específico, 

separado dos controles da carga de importação ou exportação;

• Toda  carga  solta  destinada  a  cabotagem,  estocada  em áreas  alfandegadas  de 

pátios  e  armazéns,  é  informada  à  Alfândega,  atendendo  às  suas  normas  de 

controle;

• A ocupação dos espaços de armazenagem obedecem ao plano de ocupação de 
locais de armazenagem realizados pelo Depositário (já citado no sub-processo de 
Pré-Operacionalização);
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• A movimentação  da carga solta  é  realizada pelo  operador  portuário  através de 
equipamentos  especializados como  empilhadeiras  específicas  para cada tipo de 
carga  (bobinas,  sacos,  caixas,  amarrados,  etc.), guindastes,  guindaste  flutuante 
(cábrea), veículos para movimentação interna, veículos rodoviários, ferroviários e 
aquaviários adaptados para movimentação;

• Todo  o  processo de  movimentação  entre  os  veículos  transportadores  da  carga 

(rodoviários, ferroviários ou aquaviários) e os locais de armazenagem, é monitorado 

pelo operador portuário,  normalmente através de balanças rodoviárias,  balanças 

acopladas aos equipamentos de movimentação de cargas soltas;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga, etc. 

6.3.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Informar  a  CIA  Transportadora  o  agendamento  das  datas  de  transporte,  e  a 

liberação de transporte;

• Fornecer a CIA Transportadora o Documento identificador do Transporte de Caga 

de Cabotagem e a Autorização de Entrada no porto;

• Receber e registrar a rota de transporte prevista;

• Fornecer as informações de rota de veículo aos postos de pesagem previstos para 

passagem do veículo transportador;
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• Receber e processar as informações de peso da carga em transporte;

• Receber informações de recepção da carga no Terminal Portuário;

• Disponibilizar  para  a  Alfândega  as  informações  de  trânsito  e  movimentação  do 

embarque de Cabotagem.

6.3.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos com o SISPORTOS; 

• Definição das informações para a Documentação de Transporte.

25.6.4  SUB-PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO (DESEMBARQUE  DE 
CABOTAGEM)

6.4.1    OBJETIVOS

O sub-processo tem por objetivo a operacionalização do desembarque da carga, 

ou seja, a movimentação da carga para o retrocais ou para armazenagem temporária 

em Terminal Portuário, o transporte da carga pela Companhia Transportadora até o 

Dono da Carga,  para um Depósito Não Alfandegado ou para Terminais Portuários, 

disponibilizando através do sistema SISPORTOS a Documentação de Transporte para 

a CIA Transportadora, informações de rotas para o DNIT e informações do transporte 

de Cabotagem para acompanhamento da Alfândega sobre as cargas em transito nos 

recintos alfandegados.
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6.4.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Operador Portuário 

• OGMO

• Terminal Portuário

• Alfândega

• Companhia Transportadora

• DNIT

• Dono da Carga

6.3.3     DIAGRAMA
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6.4.4    CARACTERÍSTICAS

• A carga desembarcada poderá ser movimentada diretamente à CIA Transportadora 

ou armazenada temporariamente nos Terminais Portuários;

• O Operador Portuário confere o estado geral da carga e a movimenta até o veículo 
transportador destinado. As características da movimentação e da armazenagem 
dos tipos de cargas, são detalhadas nos próximos tópicos;

• O Depositário ao recepcionar e armazenar a carga de cabotagem desembarcada, 

efetua a Presença de Carga no  SISPORTOS;

• A Alfândega efetua o Controle  de Cabotagem (desembarque,  armazenagem em 

terminal  portuário  e  trânsito  entre  áreas  alfandegadas)  através  de  consultas  ao 

sistema SISPORTOS.

• A CIA Transportadora recebe do sistema SISPORTOS a Solicitação de Transporte, 

seu  agendamento,  o  Documentação  identificador  de  Transporte  de  Cargas  de 

Cabotagem, e a Autorização de Saída do Porto; 

• A Cia. Transportadora informa a rota do tráfego do porto até o local de destino da 

carga no SISPORTOS;

• Ao passar pelo gate de saída do porto, o sistema SISPORTOS registra a saída do 

veículo;
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• Os postos de pesagem (balanças) localizados nas rodovias registram a passagem 

do veículo, pesam a sua carga e informam o resultado da pesagem ao sistema 

SISPORTOS;

• A CIA Transportadora transporta a carga de cabotagem  armazenagem pelo Dono 

da Carga; 

6.4.4.1    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL LÍQUIDO

• Toda carga granel líquida oriunda da cabotagem, é momentaneamente estocada 

em silos localizados ou dentro  da área primária ou próxima a ela,  mas sempre 

interligados  via  tubos  de  condução,  desde  a  embarcação  até  os  berços  de 

atracação especializados em movimentação de granel líquido;

• Os tubos  de  condução  existentes  entre  os  veículos  de  transporte,  os  silos  de 

armazenamento e o berço de atracação, são utilizados conforme o tipo de carga, 

podendo ter uso exclusivo, como no caso de combustíveis, ou não.

• Todo o processo de movimentação entre os veículos transportadores da carga, os 

silos  de  estocagem  e  a  embarcação,  é  monitorado  pelo  operador  portuário, 

normalmente através de medidores de pressão e arqueação;

• No caso de entrega de carga através do modal aquaviário (balsas, navios tanque, 

barcaças, etc.), a conexão dos tubos a embarcação é executada por trabalhadores 

requisitados ao OGMO;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas como corrosivos, 

inflamáveis  e  demais  tipos  classificados  em  legislação  específica  (Normas 

Regulamentadoras), o operador portuário em conjunto com outros atores (Exército, 

Brigada  de  Incêndio,  Polícia  Militar  e  outras  equipes  especializadas)  conforme 

determinado  no  Plano  de  Movimentação  de  Cargas  Perigosas,  executam  os 
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procedimentos  preventivos  de  segurança,  como  a  colocação  de  bóias, 

disponibilização  de  equipes  de  contenção  de  acidentes,  definição  de  horários 

apropriados,  delimitação  de  áreas  para  não  aproximação  de  pessoas,  uso  de 

equipamentos de proteção individual específicos para cada tipo de carga, etc.

6.4.4.2    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS GRANEL SÓLIDO

• A carga de granel sólida oriundas da cabotagem, poderá ser armazenada em silos, 

em armazéns e pátios,  conforme as  características  específicas  para estocagem 

adequada de cada tipo de carga;

• Cargas  de  granel  sólida,  quando  armazenadas  em  silos  ou  armazéns 

especializados, são movimentadas através de correias transportadoras, entre os 

locais de armazenagem  e o veículo de transporte (modal rodoviário, ferroviário ou 

aquaviário);

• Quando armazenadas em armazéns comuns ou pátios, são movimentadas através 

de  veículos  que  possuem  sugadores  ou  pás  carregadeiras  como  tratores, 

empilhadeiras, guindastes, etc.; 

• No caso de entrega de carga através do modal aquaviário (balsas, barcaças ou 

navios específicos), a movimentação da carga entre o local de armazenagem e a 

embarcação é efetuada através de sugadores ou pás mecânicas;

• Todo o processo de movimentação entre a embarcação, os locais de armazenagem 

e os  veículos  transportadores  da  carga,  é  monitorado  pelo  operador  portuário, 

normalmente  através  de  balanças  rodoviárias,  balanças  acopladas  as  correias 

transportadoras  e arqueação;
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• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga, etc. 

6.4.4.3    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS CONTENEIRIZADAS

• A armazenagem de conteineres é feita  em pátios  especializados para este fim, 
contendo  todas  as  características  necessárias  para  identificação  do  local, 
sinalização vertical e vias de fluxo de movimentação de veículos e empilhadeiras;

• No  caso  de  conteineres  frigorificados,  sua  armazenagem  é  feita  em  locais 
adequados dentro do pátio, que possuem fornecimento de energia elétrica, medidos 
de temperatura, alarmes, etc.;

• A ocupação dos espaços de armazenagem obedecem ao plano de ocupação de 
pátios realizados pelo depositário (já citado no sub-processo de Planejamento e 
Pré-Operacionalização);

• A movimentação dos conteineres é realizada pelo operador portuário através de 
equipamentos  especializados  como transteineres,  reach  stacker  e/ou  top  loader 
(empilhadeiras  específicas  para  movimentação  de  conteineres),  bug’s  para 
movimentação interna, veículos rodoviários, aquaviários ou ferroviários adaptados 
para movimentação interna;

• O Depositário verifica especificamente a identificação do conteiner, se necessário a 
identificação  do  código  IMO  da  carga  e  o  número  do  lacre,  como  parte  das 
informações de registro de saída da carga.

• Todo o processo de movimentação entre os pátios de armazenagem e os veículos 

transportadores da carga (rodoviários,  ferroviários ou aquaviários),  é  monitorado 

pelo operador portuário,  normalmente através de balanças rodoviárias,  balanças 

acopladas aos equipamentos de movimentação de conteineres;

• No  caso  de  armazenagem  de  conteineres  frigorificados,  o  operador  portuário 

executa o controle contínuo de observação da temperatura, visando a manutenção 

das condições ideais de conservação da carga;
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• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 

delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga etc. 

6.4.4.4    CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CARGAS SOLTAS

• A armazenagem de cargas soltas é feita em pátios e armazéns, contendo todas as 
características necessárias para identificação do local, sinalização vertical e vias de 
fluxo de movimentação de veículos e empilhadeiras;

• A ocupação dos espaços de armazenagem obedecem ao plano de ocupação de 
locais de armazenagem realizados pelo depositário (já citado no sub-processo de 
Planejamento e Pré-Operacionalização);

• A movimentação  da carga solta  é  realizada pelo  operador  portuário  através de 
equipamentos  especializados como  empilhadeiras  específicas  para cada tipo de 
carga  (bobinas,  sacos,  caixas,  amarrados,  etc.), guindastes,  guindaste  flutuante 
(cábrea), veículos para movimentação interna, veículos rodoviários, ferroviários e 
aquaviários adaptados para movimentação;

• Todo o processo de movimentação entre os locais de armazenagem e os veículos 

transportadores da carga (rodoviários,  ferroviários ou aquaviários),  é  monitorado 

pelo operador portuário,  normalmente através de balanças rodoviárias,  balanças 

acopladas aos equipamentos de movimentação de cargas soltas;

• No caso de movimentação de cargas consideradas perigosas,  classificadas em 

legislação  específica  (Normas  Regulamentadoras),  o  operador  portuário  em 

conjunto com outros atores (Exército, Brigada de Incêndio, Polícia Militar e outras 

equipes  especializadas)  conforme  determinado  no  Plano  de  Movimentação  de 

Cargas Perigosas, executam os procedimentos preventivos de segurança, como a 
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delimitação  de  áreas,  horários  específicos,  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual específicos para cada tipo de carga etc. 

6.4.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Receber e processar informações de Cabotagem enviadas pelo Terminal Portuário;

• Disponibilizar  as  informações  de  Agendamento,  Liberação  e  Documentação  de 

transporte para as Cias. Transportadoras;

• Informar  à  Cia.  Transportadora,  o  Agendamento  das  datas  de  transporte,  e  a 

Liberação de Transporte;

• Receber e registrar a rota de transporte prevista;

• Fornecer as informações de rota do veículo aos postos de pesagem previstos para 

passagem do veículo de transporte aduaneiro;

• Receber e processar as informações de peso da carga em transporte;

• Enviar e receber informações do SIGELOG – Sistema de Logística de Transporte;

• Receber informações de saída da  Carga no terminal portuário.

• Disponibilizar  para  a  Alfândega  as  informações  de  trânsito  e  movimentação  do 

desembarque de Cabotagem.

6.4.6    RECURSOS MÍNIMOS
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Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica de todos os atores envolvidos com o SISPORTOS; 

• Definição das informações para a Documentação de Transporte.

• Integrar o sistema SISPORTOS ao SIGELOG – Sistema de Logística de Transporte;

26.7   PROCESSO DE APOIO OPERACIONAL

27.7.1  SUB-PROCESSO DE DRAGAGEM, BÓIAS E CALDO

7.1.1    OBJETIVOS

O sub-processo objetiva administrar dados de Batimetria, Dragagens, Calados 
e Bóias de sinalização.

7.1.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Autoridade Portuária
• Empresa contratada de Batimetria
• Empresa contratada de Dragagem

  7.1.3    DIAGRAMA
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7.1.4 CARACTERÍSTICAS

• A Autoridade Portuária em cada porto brasileiro tem a respectiva carta náutica e 

efetua  consulta  periódica  no  SISPORTOS  para  obter  informações  sobre  a 

Dragagem e Batimetria, comandando quando necessário os serviços de Batimetria 

e Dragagem;

• A  Empresa  Contratada  para  serviços  de  Batimetria  recebe  o  comando  do 

SISPORTOS  e  efetua  os  serviços  de  batimetria,  informando  os  resultados  no 

SISPORTOS;

• A  Empresa  Contratada  para  serviços  de  Dragagem  recebe  o  comando  do 

SISPORTOS e efetua os serviços de Dragagem, informando no SISPORTOS os 

resultados, datas de início e término da Dragagem.
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7.1.5    FUNCIONALIDADE DOS SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Armazenar um cadastro de batimetria e dragagens efetuadas em cada porto, com 
resultados históricos;

• Armazenar  um cadastro  de bóias instaladas em cada canal  de acesso de cada 
porto, com as informações de profundidade em cada ponto;

• Armazenar cadastro de empresas de batimetria e dragagens;

• Integrar  ao  SISPORTOS  uma  base  com  informações  de  calado,  batimetria  e 
dragagem de todos os portos brasileiros;

• Receber solicitações de batimetria e dragagens das Autoridades Portuárias;

• Solicitar batimetrias às empresas contratadas;

• Receber resultados das batimetrias;

• Fornecer consultas sobre os resultados das batimetrias à Autoridade Portuária;

• Solicitar eletronicamente os serviços de dragagens às empresas contratadas;

• Receber resultados das dragagens;

• Fornecer consultas sobre os resultados das dragagens à Autoridade Portuária.

7.1.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica entre todos os agentes componentes do sub-processo;

• Cadastro geral de todas as empresas de batimetria e dragagem;

• Software  gráfico  para  desenvolvimento  de  consultas  gráficas  de  bóias, 
posicionamento e profundidades.
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28.7.2  SUB-PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DO OPERADOR

7.2.1) OBJETIVOS

O sub-processo objetiva a obtenção do Certificado de Pré-Qualificação dos 
Operadores  Portuários,  e  a  manutenção de um cadastro  nacional  de Operadores 
Portuários Pré-Qualificados.

7.2.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Operador Portuário
• Autoridade Portuária - Comissão de Pré-Qualificação
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7.2.3    DIAGRAMA

7.2.4 CARACTERÍSTICAS

• Criação de um cadastro nacional de Operadores Portuários Pré-Qualificados para 

Operação;

• Operador  Portuário  efetua  o  pagamento  das  taxas,  providencia  documentos 

necessários e preenche no SISPORTOS o Termo de Declaração e Reconhecimento 

de Deveres;

•  Autoridade Portuária (Comissão de Pré-Qualificação) recebe a Solicitação de Pré-

Qualificação ou Solicitação de Renovação, analisando a viabilidade;

• A Autoridade Portuária (Comissão de Pré-Qualificação) emite a Renovação ou o 

novo Certificado de Registro no SISPORTOS;

• Operador Portuário recebe do SISPORTOS o Certificado de Pré-Qualificação de 

Operadores Portuários eletrônico.
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7.2.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Armazenar  um  cadastro  nacional  de  Operadores  Portuários,  a  partir  das 
qualificações fornecidas pelas Comissões de Qualificação;

• Possibilitar o pagamento eletrônico das taxas de pré-qualificação ou renovação;

• Receber eletronicamente a solicitação de pré-qualificação (Termo de Declaração e 
Reconhecimento de Deveres) ou a solicitação de renovação;

• Enviar  eletronicamente  as  solicitações  de  pré-qualificação  ou  renovação  à 
Comissão de Pré-Qualificação da Autoridade Portuária;

• Enviar eletronicamente o Certificado de Pré-Qualificação .

7.2.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Autorização  e  desenvolvimento  do  cadastro  nacional  de  Qualificação  de 
Operadores Portuários;

• Comunicação eletrônica entre todos os agentes componentes do sub-processo.
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29.7.3 SUB-PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO

7.3.1    OBJETIVOS

O objetivo do sub-processo é promover a gestão de todos os contratos de 
arrendamento de áreas, contratos de permissão de uso, contratos de cessão de uso, 
contratos  com  empresas  de  prestação  de  serviços,  contratos  de  servidão  de 
passagem e demais.

7.3.2 ATORES ENVOLVIDOS

• Autoridade Portuária – Área de Gestão de Contratos
• Autoridade Portuária – Área de Faturamento
• Autoridade Portuária – Área de Fiscalização de Operação
• Autoridade Portuária – Área de Fiscalização de Meio Ambiente
• Autoridade Portuária – Área de Fiscalização de Arrendamentos

7.3.3    DIAGRAMA

Página 102 de 116



                    Modelo de Integração

7.3.3 CARACTERÍSTICAS

• A  Autoridade  Portuária  (Administração  e  Gestão  de  Contratos)  acompanha  no 

SISPORTOS as informações e parâmetros operacionais e comerciais dos contratos 

a serem geridos;

• As  áreas  de  Fiscalização  da  Companhia  Docas  informam  no  SISPORTOS 

eventuais  ocorrências  e  cartas  de  contestação  das  Agências  Marítimas  ou 

Arrendatários;

• A  Autoridade  Portuária  (Administração  e  Gestão  de  Contratos)  analisa  as 

informações de inquérito e relatórios de ocorrências propondo ajustes nos contratos 

e aplicação de penalidades previstas quando do descumprimento de compromissos 

contratuais; 

• A  Área  de  Faturamento  da  Companhia  Docas  consulta  no  SISPORTOS  os 

contratos,  ocorrências  e  penalidades  contratuais  aplicadas,  procedendo  o 

faturamento.

7.3.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Armazenar um cadastro nacional de Contratos Portuários, a partir das informações 

obtidas nas áreas de Gestão de Contratos das Autoridades Portuárias;

• Receber eletronicamente o cadastramento dos Contratos;

• Receber eletronicamente as ocorrências e problemas existentes com cada empresa 

contratada, oriundas das Áreas de Fiscalização das Operações, do Meio Ambiente 

e de Arrendamentos, da Autoridade Portuária;

• Fornecer consulta sobre as ocorrências, para a Área de Gestão de Contratos da 

Autoridade Portuária;

• Fornecer consultas para a Área de Faturamento da Autoridade Portuária.
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7.3.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica entre todos os agentes componentes do sub-processo.

30.7.4  SUB-PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

7.4.1    OBJETIVOS

O objetivo do sub-processo é Fiscalizar a Movimentação de Carga das áreas 
arrendadas  confrontando  com  as  metas  mensais  contratuais  definidas  junto  a 
Autoridade Portuária - Gestão de Contratos.

7.4.2    ATORES ENVOLVIDOS

• Autoridade Portuária - Administração e Gestão de Contratos
• Autoridade Portuária - Fiscalização de Áreas Arrendadas
• Operador Portuário
• Agência de Navegação

7.4.3    DIAGRAMA
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7.4.4    CARACTERÍSTICAS
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• A Autoridade Portuária (Administração e Gestão de Contratos), alimenta o sistema 

SISPORTOS com as informações de metas mensais de movimentação de carga a 

serem cumpridas contratualmente pelos Operadores Portuários dos Arrendatários;

• A Autoridade Portuária (Fiscalização de Áreas Arrendadas) acompanha através do 

sistema  SISPORTOS  as  informações  obtidas  dos  Operadores  Portuários  sobre 

Movimentação da Carga e também as informações dos Manifestos declarados;

• A Autoridade Portuária (Fiscalização das Áreas Arrendadas)  informa no sistema 

SISPORTOS eventuais acertos necessários nas informações de movimentação, por 

parte da Agência de Navegação ou dos Operadores Portuários;

• As  Agências  de  Navegação  e/ou  Operadores  Portuários  recebem  do  sistema 

SISPORTOS  a  notificação  para  efetuar  acertos,  promovendo  os  acertos 

necessários através deste sistema;

• A Autoridade Portuária (Administração e Gestão de Contratos) recebe a notificação 

do sistema SISPORTOS quando da ocorrência de metas não cumpridas.

7.4.5   FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Armazenar um cadastro das Metas Mensais de Movimentação a serem cumpridas 
pelos Operadores Portuários de Terminais Arrendados, a  partir  das informações 
obtidas na Autoridade Portuária (Área de Gestão de Contratos);

• Disponibilizar  para a Autoridade Portuária  (Fiscalização de Áreas Arrendadas)  o 
acesso  as  informações  de  Declaração  de  Manifesto  Único  efetuadas  pelas 
Agências de Navegação;
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• Receber eletronicamente as informações de tonelagem movimentada por Operador 
Portuário;

 
• Processar  as  informações  de  Manifesto  Único  declarado  pela  Agência  de 

Navegação,  executando  o  batimento  com  as  informações  de  movimentação 
alimentadas pelos Operadores Portuários e as informações de Metas Contratuais;

• Enviar  eletronicamente  as  ocorrências  e  acertos  comandados  pela  Autoridade 
Portuária (Fiscalização das Áreas Arrendadas) para as Agências de Navegação e 
Operadores Portuários dos Arrendatários;

• Notificar eletronicamente as situações de metas não cumpridas para a Autoridade 
Portuária  (Administração  e  Gestão  de  Contratos),  após  o  batimento  das 
informações de movimentação;

• Fornecer consulta sobre as ocorrências para a Área de Gestão de Contratos e para 
a Área de Fiscalização da Autoridade Portuária.

7.4.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:
• Comunicação eletrônica entre todos os agentes componentes do sub-processo.

31.7.5  SUB-PROCESSO DE FATURAMENTO

7.5.1    OBJETIVOS

O  Objetivo  do  sub-processo  é  emitir  as  faturas  de  serviços,  contratos  e 
arrendamentos, depois de obtidos os cálculos do batimento de notas de serviços, 
resultado de medições, informações de pesagem, período de operação e utilização 
de área.

7.5.2   ATORES ENVOLVIDOS

• Autoridade Portuária - Áreas Financeira
• Autoridade Portuária - Programação de Serviços
• Operador Portuário
• Agência de Navegação
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7.5.3) DIAGRAMA
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7.5.4   CARACTERÍSTICAS

• A Agência de Navegação solicita serviços diversos à Autoridade Portuária através 
do sistema SISPORTOS;

• A  Autoridade  Portuária  (Programação  de  Serviços)  alimenta  no  sistema 
SISPORTOS as informações de notas de materiais e serviços fornecidos;

• A  Autoridade  Portuária  (Área  Financeira)  consulta  no  sistema  SISPORTOS  as 
informações  de  Contratos  (arrendamento  de  áreas  territoriais,  contratos 
operacionais,  contratos  oriundos  de  processos  licitatórios,  de  servidão  de 
passagem, sessão de uso e permissão de uso),  as informações de Provisão de 
Navio  e  as  informações  de  Medições  (utilização  de  infra-estrutura  portuária  e 
terrestre,  aluguel de equipamentos, serviços gerais,  consumo de água e energia 
elétrica);

• O sistema SISPORTOS a partir  de um comando da Autoridade Portuária  (Área 
Financeira) efetua os cálculos para emissão das faturas e boletos;

• A Autoridade  Portuária  (Área  Financeira)  procede  a  revisão  do  faturamento  no 
sistema SISPORTOS, checando boletins alterados e cartas de contestação;

• O  sistema  SISPORTOS  após  a  revisão  do  faturamento,  gera  e  emite 
eletronicamente as notas de débito ou crédito para envio automático a Agência de 
navegação.
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7.5.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Receber  eletronicamente  as  solicitações  de  serviços  diversos  das  Agências  de 
Navegação;

• Armazenar  um  cadastro  dos  contratos  de  arrendamento  de  áreas  territoriais, 
contratos operacionais, contratos oriundos de processos licitatórios, de servidão de 
passagem, sessão de uso e permissão de uso, a partir das informações obtidas na 
Autoridade Portuária (Área de Gestão de Contratos);

• Armazenar as informações de Provisão de Navio;

• Armazenar  as  informações  oriundas  de  Medições  (utilização  de  infra-estrutura 
portuária e terrestre, aluguel de equipamentos, serviços gerais, consumo de água e 
energia elétrica) a partir das informações obtidas na Autoridade Portuária (Área de 
Gestão de Contratos);

• Disponibilizar  para  a  Autoridade  Portuária  (Área  Financeira)  o  acesso  as 
informações de Contratos, Provisão de Navios e Medições;

•  Receber  eletronicamente  as  informações  de  notas  de  material  e  serviços 
alimentados pela Autoridade Portuária (Programação de Serviços); 

• Processar  as  informações  de  contratos,  provisão  de  navios,  informações  de 
medições,  notas  de  materiais  e  serviços  e  solicitações  de  serviços,  gerando  e 
emitindo eletronicamente boletos e faturas;

• Disponibilizar para a Autoridade Portuária (Área Financeira) o acesso aos boletos e 
faturas, possibilitando a revisão do faturamento.

7.5.6   RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Comunicação eletrônica entre todos os agentes componentes do sub-processo.
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32.7.6   SUB-PROCESSO DE INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA

7.6.1    OBJETIVOS

O  objetivo  do  sub-processo  é  disponibilizar  informações  no  sistema 
SISPORTOS que contribuam com a organização do fluxo rodo-ferroviário e auxiliem 
na gestão de manutenção de infra-estrutura em toda a zona portuária.

7.6.2   ATORES ENVOLVIDOS

• Autoridade Portuária - Manutenção de infra-estrutura
• Autoridade Portuária - Desenvolvimento de infra-estrutura
• Autoridade Portuária -Gestão de Fluxo Viário
• Alfândega
• Operador Portuário
• Agência de Navegação
• CIA Transportadora
• Operadoras Ferroviárias
• Concessionárias de Estradas de Rodagem
• Pátios Reguladores
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7.6.3   DIAGRAMA
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7.6.4   CARACTERÍSTICAS

• As Concessionárias de Estradas de Rodagem das rodovias de acesso aos portos 
disponibilizam para o sistema SISPORTOS as informações de fluxo de caminhões e 
carretas;

• As Operadoras Ferroviárias das ferrovias de acesso ao porto disponibilizam para o 
sistema SISPORTOS o planejamento ferroviário de trânsito de carga;

• Os Pátios Reguladores destinados aos caminhões e carretas que transportam carga 
de/para  o  porto  informam periodicamente  ao  sistema  SISPORTOS o  índice  de 
ocupação dos pátios;

• Os Operadores Portuários informam no sistema SISPORTOS a quantidade prevista 
de caminhões/carretas de determinada carga;

• A Autoridade Portuária (Gestão de Fluxo Viário) consulta no sistema SISPORTOS 
as informações de previsão de movimentação viária, avaliando e planejando meios 
de  minimizar  esperas  e  trânsito  inoportuno,  disponibilizando  no  sistema 
SISPORTOS informações de cronograma e recomendações;
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• A Autoridade Portuária (Manutenção de Infra-Estrutura) com base nas Requisições 
de  Serviços  da  Cia.  Docas  e  Arrendatários  mantêm  as  condições  ideais  de 
utilização dos recursos de infra-estrutura física do porto, o que incluem pequenos 
serviços  de  manutenção,  pequenas  obras  e  ajustes,  manutenção  e  em  alguns 
portos  a  instalação  de  rede  elétrica,  água  e  telefonia,  informando  no  sistema 
SISPORTOS os serviços de manutenção necessários;

•  A  Autoridade  Portuária  (Manutenção  de  Infra-Estrutura)  comanda  através  do 
sistema SISPORTOS a execução dos serviços às empresas prestadoras de serviço 
de manutenção;

• As empresas  prestadoras  de  serviços  de  manutenção  recebem eletronicamente 
através do sistema SISPORTOS o comando para executar serviços;

• A Autoridade  Portuária  (Manutenção de  Infra-estrutura)  gerencia  os  projetos  de 
engenharia  propondo  e  os  ajustes  necessários  nas  obras  portuárias  e  viárias, 
informando ao sistema SISPORTOS as obras em andamento;

•  A  Autoridade  Portuária  (Manutenção  de  Infra-estrutura)  comanda  através  do 
sistema SISPORTOS a execução das obras;

• As  empresas  contratadas  para  execução  de  obras,  recebem  eletronicamente 
através do sistema SISPORTOS o comando para executar as obras;

• A Autoridade Portuária (Gestão de Desenvolvimento e Infra-Estrutura) gerencia as 
atividades  de  serviços  gerados  e  fornecidos  pela  própria  Cia.  Docas,  incluindo 
serviços de energia elétrica, abastecimento de água, tratamento de esgoto, entre 
outros;  informando  ao  sistema  SISPORTOS  as  ocorrências  de  produção, 
transmissão e distribuição para atendimento das necessidades dos usuários dentro 
dos limites de capacidade;

• Através  do  sistema  SISPORTOS  a  Autoridade  Portuária  (Gestão  de 
Desenvolvimento e Infra-Estrutura) comanda as operações especiais inerentes aos 
serviços produzidos;

• As  Autoridades  Portuárias,  Alfândega,  Agências  de  Navegação,  Cias 
Transportadoras e Operadores Portuários consultam as informações gerais de infra-
estrutura portuária no sistema SISPORTOS para gestão, planejamento e estudos 
de melhorias.

7.6.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS
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O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Integrar-se as Concessionárias de Estradas de Rodagem, Operadores Ferroviários, 
Operadores Portuários e Pátios Reguladores para disponibilizar as informações de 
logística de movimentação viária e portuária em tempo real;

• Receber e processar informações de serviços de manutenção de infra-estrutura, 
disponibilizando para as prestadoras de serviços e comandando eletronicamente a 
prestação dos serviços;

• Receber e processar informações de projetos de obras, disponibilizando para as 
contratadas para execução de obras e comandando eletronicamente a execução ou 
ajustes de obras;

• Receber  e  processar  informações  de serviços  gerados  pela  própria  Companhia 
Docas, disponibilizando informações de Operações Especiais a serem comandadas 
pela Autoridade Portuária;

• Disponibilizar informações gerais de infra-estrutura portuária para as Autoridades 
Portuárias,  Alfândega,  Agências  de  Navegação,  Cias  Transportadoras  e 
Operadores Portuários.

7.6.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Consulta eletrônica para todos os agentes componentes do sub-processo.

33.7.7 SUB-PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO

7.7.1    OBJETIVOS

O  objetivo  do  sub-processo  é  ter  disponível  no  sistema  SISPORTOS 
informações  de Movimentações  Operacionais  de  todos  os  portos  brasileiros  para 
apoio às Agências de Navegação, possibilitando a eficácia do negócio portuário.
 

7.7.2    ATORES ENVOLVIDOS
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• Agências de Navegação

7.7.3    DIAGRAMA
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7.7.4    CARACTERÍSTICAS

• Receber e  processar  todas as informações de movimentações operacionais  nos 
portos  brasileiros,  possibilitando  as  Agências  de  Navegação  obter  estas 
informações através de consulta ao sistema SISPORTOS. 

  7.7.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Disponibilizar  para  Agências  de  Navegação  o  acesso  as  informações  de 
Movimentações  Operacionais  Portuárias,  possibilitando  um melhor  planejamento 
dos negócios e eficiência nas contratações.

7.7.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Consulta eletrônica para o Agente componente do sub-processo.
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34.7.8  SUB-PROCESSO DE CADASTRO

7.8.1    OBJETIVOS

O  objetivo  do  sub-processo  é  ter  disponível  no  sistema  SISPORTOS  os 
cadastros de todos os agentes envolvidos nas atividades portuárias, possibilitando as 
consultas às informações de interesse inerente a cada área e a gestão e fiscalização 
das autoridades envolvidas.

7.8.2   ATORES ENVOLVIDOS

• Autoridade Portuária
• Alfândega
• Ministério da Agricultura
• Ministério do Meio Ambiente
• ANVISA
• Operador Portuário
• Agência de Navegação
• CIA Transportadora
• Empresas de Dragagem
• Despachantes Aduaneiros
• Entidades Certificadoras
• Contratadas para Obras
• OGMO
• Prestadoras de Serviços de Apoio a Embarcação
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7.8.3    DIAGRAMA
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7.8.4    CARACTERÍSTICAS

• Os  Órgãos  Intervenientes  cadastram  no  sistema  SISPORTOS  os  Agentes 
autorizados a emitir certificados e/ou anuências por localidade (estado);

• As Empresas Prestadoras de Serviços (manutenção de infra-estrutura, dragagem e 
contratados  para  execução  de  obras),  assim  como  as  CIAs  Transportadoras, 
Operadores  Portuários,  Agências  de  Navegação  e  Despachantes  Aduaneiros, 
também os Pátios Reguladores e Entidades Certificadoras, devem ser cadastrados 
no sistema SISPORTOS;

• As informações deverão ser disponibilizadas no sistema SISPORTOS para consulta 
de todos os atores envolvidos, nos níveis a serem definidos na Visão Gerencial;

• As  informações  deverão  ser  disponibilizadas  no  sistema  SISPORTOS  para  o 
acesso da Alfândega e Autoridade Portuária, também nos níveis a serem definidos 
na  Visão  Gerencial,  contemplando  a  gestão  e  a  fiscalização  de  todo  o  corpo 
operacional das Atividades Portuárias.
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7.8.5    FUNCIONALIDADES DO SISPORTOS

O SISPORTOS deverá estar preparado para:

• Receber  eletronicamente  e  armazenar  os  cadastros  de  agentes  por  localidade 
(porto), ou seja, agentes do Ministério da Agricultura, Forças Armanda, Ministério do 
Meio Ambiente, ANVISA e Brigada de Incêndio (Corpo de Bombeiros);

• Receber  eletronicamente  e  armazenar  os  cadastros  de  pessoas  autorizadas  a 
prestar  serviços,  ou  seja,  funcionários  OGMO  e  prestadores  de  serviços  às 
embarcações;

• Armazenar um cadastro das empresas prestadoras de serviços portuários, ou seja, 
empresas de dragagem, contratadas para obras, prestadores de serviços gerais, 
operadores portuários, companhias transportadoras, pátios reguladores, agências 
de navegação e entidades certificadoras;

• Disponibilizar para consulta das empresas prestadoras de serviços portuários as 
informações  de  Agentes  e  Órgãos  Intervenientes,  autorizados  a  entrar  na  área 
portuária e demais entidades;

• Disponibilizar  para  a  Autoridade  Portuária  e  Alfândega  o  acesso  a  estas 
informações gerais, possibilitando a gestão e fiscalização da área portuária.

7.8.6    RECURSOS MÍNIMOS

Os recursos mínimos necessários para o sub-processo são:

• Consulta eletrônica para todos os agentes componentes do sub-processo.
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