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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
COMISSÃO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA NOS PORTOS, TERMINAIS E VIAS 

NAVEGÁVEIS – CONPORTOS 
 
 
 
 

ANEXO II      
(RESOLUÇÃO Nº  12 - CONPORTOS) 

 
 
 
 

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO E ANÁLISE DOS PLANOS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA PORTUÁRIA – RPPS 

 
 
INSTALAÇÃO PORTUÁRIA:____________________________________________________ 
EMPRESA:__________________________________________________________________ 
ENDEREÇO:____________________________________________  Tel: (     )_____._______ 
CEP: __________________MUNICÍPIO:___________________________________UF:_____ 
CNPJ:_____.______.______/______- ____        INSC. ESTADUAL:______.______.____-____
 
 
OS:_________________________________________________________________________
(ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA DE ELABOROU O PLANO) 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO (não precisa constar) 
 
 
2.  ESTRUTURA 
 

2.1. Folha de Rosto 
 

a. nome do trabalho (Plano de Segurança Pública Portuária - PSPP) 
b. denominação social da instalação portuária. 
c. mês e ano. 

 
2.2. Formatação 
 

a. papel A4,  
b. textos em letra arial nº 12 
c. planilhas em letras de acordo com a necessidade 
d. margem superior = 3,0 cm 
e. margem direita = 1,5cm 
f. margem esquerda = 3,0 cm 
g. margem inferior  = 1,5 cm 
h. numeração de página 
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2.3. Seqüência 
 

a. índice 
b. aspectos legais 
c. objetivo 
d. identificação 
e. metodologia 
f. caracterização da instalação portuária 
g. órgãos envolvidos e competências 
h. fatores à serem considerados 
i. área de atuação 
j. análise situacional 
k. procedimentos operacionais – conteúdo básico 
l. formação e treinamento 
m. auditorias e revisões 
n. relatório conclusivo. 
o. observações 
p. anexos 
 
 

3. NORMAS A SEREM OBSERVADAS 
 

3.1. DECRETO 1.507 DE 30 DE MAIO DE 1995. 
3.2. RESOLUÇÃO 02/2002 – CONPORTOS  
3.3. RESOLUÇÃO 03/2003 – CONPORTOS  
3.4. RESOLUÇÃO 04/2003 – CONPORTOS  
3.5. RESOLUÇÃO 05/2003 – CONPORTOS (constar) 

 
3.5.1. Para os portos organizados: 

 
a.  Plano de Segurança Pública Portuária – PSPP do porto 

organizado que consolida os Planos de Segurança das 
instalações portuárias e de uso privativo, localizados na área 
do porto organizado, devidamente aprovados e anexados.  

 
b.  cópia do voto e da ata da reunião da CESPORTOS que 

acolheu o PSPP. 
 

3.5.2. Para as instalações portuárias de uso privativo fora da área 
porto organizado: 

 
a.  cópia do voto e da ata da CESPORTOS que acolheu o PSPP. 

 
3.6. RESOLUÇÃO 09/2003 – CONPORTOS (constar) 

 
a.  cópia do comprovante da certificação expedida pela CONPORTOS, 

em favor da organização de segurança - OS. 
 
b.  cópia do contrato de prestação de serviços firmado entre a 

contratante e a OS. 
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c.  cópia dos comprovantes dos cadastramentos expedidos pela 
CONPORTOS, de todos aqueles que se envolveram, elaboraram e 
desenvolveram atividades relacionadas com os trabalhos, pela 
organização de segurança. 

 
d.  cópia da Deliberação da CONPORTOS que aprovou o Estudo de 

Avaliação de Risco das Instalações Portuárias. 
 
e.  O PSPP da instalação, no original, devidamente firmado pelos 

representantes legais da contratante, da OS e pelos responsáveis 
técnicos que o elaboraram. 

 
3.7. RESOLUÇÃO 12/2003 – CONPORTOS (constar) 

 
a.  o Termo de Referência para Análise e Aprovação dos Planos de 

Segurança Pública Portuária  – TRPS.  
 
 
4. DESENVOLVIMENTO  
 
 

4.1. OBJETIVO  
 

 DE ACORDO COM O TRPS. 
 
 

4.2. IDENTIFICAÇÃO  
 

4.2.1. Da instalação portuária 
  

4.2.1.1. da instalação portuária 
 

a.  nome e razão social 
b.  endereço completo  
c.  registros legais (CNPJ, Insc. estadual, Alvará e outros) 
d.  telefone  
e.  fax 
f.  endereço eletrônico 
g.  página na Internet (caso disponível) 

 
4.2.1.2. dos proprietários ou representantes legais 

 
a.  nome  
b.  endereço completo 
c.  registros legais (CPF, RG e outros) 
d.  telefone 
e.  fax 
f.  endereço eletrônico  
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4.2.1.3. do supervisor de segurança - SS 
 

a.  nome 
b.  endereço completo  
c.  registros legais (CPF, RG e outros) 
d.  telefone 
e.  fax 
f.  endereço eletrônico 

 
4.2.2. da organização de segurança e dos técnicos responsáveis  pela 

elaboração do PSPP 
 

4.2.2.1. organização de segurança - OS 
 

a.  nome e ou razão social  
b.  endereço completo 
c.  registros legais (CNPJ, Insc. estadual, Alvará e outros) 
d.  telefone  
e.  fax 
f.  endereço eletrônico. 
 

4.2.2.2. dos técnicos  
 

a.  nome  
b.  endereço completo 
c.  registros legais (RG, CPF, outros) 
d.  telefone  
e.  fax 
f.  endereço eletrônico 

 
 

4.3. METODOLOGIA 
 

a.  indicar a metodologia aplicada para elaboração do trabalho, de 
acordo com o item 4.3 do TRPS. 

b.  informar se a metodologia atende ao disposto no ISPS Code.  
 

 
4.4. CARACTERIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA  
 

a.  localização 
b.  área física 
c.  característica física da instalação 
d.  áreas terrestres, acessos e cercanias   
e.  áreas marítimas, acessos e cercanias   
f.  representação gráfica (plantas, mapas ou croquis) 
g.  outros 
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4.5. ÓRGÃOS ENVOLVIDOS E COMPETÊNCIAS 
 

Resolução 02/2002 – CONPORTOS – PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA PORTUÁRIA - PNSPP 

 
 DE ACORDO COM O TRPS. 

 
 

4.6. FATORES A SEREM CONSIDERADOS 
 

 DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ITEM 4.6 DO TRPS. 
 
 

4.7. ÁREAS DE ATUAÇÃO 
 

 DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ITEM 4.7 DO TRPS. 
 
 

4.8. ANÁLISE SITUACIONAL 
 

 DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ITEM 4.8 DO TRPS. 
 
 
4.9. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS - CONTEÚDO BÁSICO 

 
 
DEFINIR: 
 

4.9.1. Unidade de Segurança - US 
 

a.  estrutura organizacional e seu regimento interno 
b.  atribuições da US e de seus elementos componentes 
c.  deveres e responsabilidades dos funcionários da US 
d.  parâmetros de desempenho de eficiência coletiva e individual 
e.  procedimentos operacionais 

  
4.9.2. Proprietários, dirigentes e demais funcionários da instalação 
 

a.  deveres 
b.  responsabilidades 
c.  procedimentos operacionais 

 
4.9.3. Sistema de cadastramento (de acordo com as diretrizes da CONPORTOS) 
 

a.  do pessoal da US da instalação portuária 
b.  dos proprietários, dirigentes e demais funcionários da 

instalação portuária  
c.  das pessoas que eventualmente trabalhem, façam uso ou 

trafeguem nas instalação portuárias. 
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4.9.4. Normas de acesso (de acordo com as diretrizes da CONPORTOS) 
 

a.  do pessoal da unidade de segurança da instalação portuária 
b.  dos proprietários, dirigentes e demais funcionários da 

instalação portuária  
c.  das pessoas que eventualmente trabalhem, façam uso ou 

trafeguem na instalação portuária  
d.  de passageiros. 
 
Obs: contemplar procedimentos para as áreas 

a.  de acesso público 
b.  de acesso controlado 
c.  de acesso restrito 

 
4.9.5. Sistema de cadastramento (de acordo com as diretrizes da CONPORTOS) 

 
a.  de veículos (carga, particulares, transportadores e outros) 
b.  de embarcações 
c.  de equipamentos 
d.  de cargas em geral 
e.  de mercadorias perigosas  
f.  de substâncias nocivas 

 
4.9.6. Normas de:  (de acordo com as diretrizes da CONPORTOS) 
 

a.  acesso de veículos (carga, particulares, transportadores e outros) 
b.  acesso de embarcações 
c.  de entrada e saída de cargas 
d.  de permanência de cargas 
e.  de mercadorias perigosas  
f.  de substâncias nocivas 
g.  de utilização de estacionamento 
h.  de permanência de veículos 

 
Obs: contemplar procedimentos para as áreas 

a.  de acesso público 
b.  de acesso controlado 
c.  de acesso restrito 

 
4.9.7. Procedimentos  e registros:  

 
4.9.7.1. movimentação 

 
a.  de veículos  
b.  de embarcações 
c.  de equipamentos 
d.  de cargas em geral 
e.  de mercadorias perigosas  
f.  de substâncias nocivas 
g.  outros 
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4.9.7.2. manuseio 

 
a.  de veículos  
b.  de embarcações 
c.  de equipamentos 
d.  de cargas em geral 
e.  de produtos perigosos  
f.  de substâncias nocivas 
g.  outros 
 

4.9.7.3. armazenamento 
 

a.  de equipamentos 
b.  de cargas em geral 
c.  de mercadorias perigosas  
d.  de substâncias nocivas 
e.  outros 

 
4.9.8. Procedimentos para o controle, o acesso e detecção   

 
a.  de armas 
b.  de drogas 
c.  artefatos explosivos 
d.  de produtos perigosos  
e.  substâncias nocivas  
f.  outros 

 
4.9.9. Procedimentos de acesso às informações 
 

a.  cargas 
b.  equipamentos  
c.  pessoas envolvidas nos serviços da instalação 
d.  cronogramas de trabalho 
e.  produtos perigosos 
f.  substâncias nocivas 
g.  incidentes de segurança 
h.  pontos sensíveis 
i.  vulnerabilidades 
j.  informações de rotina 
k.  informações confidenciais 

 
4.9.10. Procedimentos para proteção de informações  

 
a.  em meio físico 
b.  em meio eletrônico  
c.  em meio magnético. 
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4.9.11. Equipamentos e sistemas de segurança 
 

a.  processo para verificar a eficiência e a eficácia  
b.  procedimentos para  identificação de falhas 
c.  procedimentos para resolução de falhas   

 
4.9.12. Procedimentos para controle das atividades de: 
 

a.  praticagem 
b.  reboque 
c.  abastecimento 
d.  transporte de pessoal/material 
e.  outros de apoio portuário. 

 
4.9.13. Procedimentos de integração operacional  
 

a.  da US da instalação portuária com as autoridades públicas   
envolvidas 

b.  do Oficial de Segurança da embarcação que estiver no porto 
ou terminal com as autoridades públicas portuárias 
envolvidas. 

 
4.9.14. Sistemas de comunicação 
 

a.  entre as embarcações, as companhias de navegação, as 
US das instalações portuárias e a autoridade de segurança 
pública portuária local. 

b.  entre o pessoal das US.  
c.  entre os veículos terrestres e as US.  
d.  entre  a US das instalações portuárias de uso privativo fora 

da área do porto organizado e o Centro de Controle de 
Comunicação – CCCom do porto organizado   

 
4.9.15. Procedimento de comunicação 

 
a.  entre as embarcações, as companhias de navegação, as 

US das instalações portuárias e a autoridade de segurança 
pública local. 

b.  entre o pessoal das US.  
c.  entre os veículos terrestres e as US.  
d.  entre  a US das instalações portuárias de uso privativo fora 

do porto organizado e o CCCOM 
e.  para manter as comunicações contínuas e eficazes. 
f.  para sua proteção física. 
g.  para a segurança da informação. 
h.  para a coleta, classificação e armazenamento de dados. 
i.  com os demais órgãos públicos e instituições. 
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4.9.16. Sinais de Alarme – SA das  US 
 

a.  tipos de sinais de alarme - SA 
b.  procedimentos  
c.  meios  
d.  canais de difusão  
 

4.9.17. Estabelecimento de níveis 
 

4.9.17.1. Estabelecimento do Nível 2 
 
a.  medidas adicionais  
b.  medidas operacionais  
c.  medidas físicas 
d.  possíveis implicações com a elevação do nível  
 
OBS: Observar o contido na alínea “a” do parágrafo 
único do item 4.9.17 do TRPS. 

 
4.9.17.2. Estabelecimento do Nível 3 
 

a.  medidas adicionais  
b.  medidas operacionais  
c.   medidas físicas 
d.  possíveis implicações com a elevação do nível  
 
OBS: Observar o contido na alínea “b” do parágrafo 
único do item 4.9.17 do TRPS. 

 
4.9.18. Procedimentos para controle de movimentação navio/terra: 
 

a.  de tripulantes 
b.  de profissionais não tripulantes 
c.  de outras pessoas 

 
4.9.19. Procedimentos para controle de armas de fogo 
 

a.   acesso às instalações  
b.   porte  
c.  guarda  
d.  uso nas áreas das instalações portuárias 

 
4.9.20. O comandante da embarcação deve: 
 

a. declarar estar ciente das normas de Segurança Pública a que 
se subordina 

b. registrar a ocorrência de atos ilícitos no órgão policial 
competente; 
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c. encaminhar relatório circunstanciado sobre atos ilícitos 
ocorridos na embarcação à Autoridade de Segurança 
Portuária local. 

d. firmar declaração da não ocorrência de tais atos, antes de 
deixar a instalação portuária brasileira. (em caso de não 
ocorrência) 

 
4.9.21. Relatório estatístico de Ilícitos Penais – RIP 

 
 DE ACORDO COM AS ALÍNEAS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO SUB-

ITEM 4.9.21 DO TRPS.  
 
 

4.10. FORMAÇÃO E TREINAMENTO  
 

 DE ACORDO COM O ITEM 4.10 DO TRPS. 
 
 

4.11. AUDITORIAS E REVISÕES 
 

 DE ACORDO COM O ITEM 4.11 DO TRPS. 
 

 
4.12. RELATÓRIO CONCLUSIVO 
 

O relatório conclusivo deverá retratar, de forma abrangente e objetiva, 
resposta a todos os itens e subitens do TRPS e deste RTPS, 
 

 
5. OBSERVAÇÕES 
 

5.1. Outros itens poderão ser abordados em razão das características de cada 
Porto Organizado ou Terminal de uso Privativo, sem desconsiderar a 
seqüência do roteiro de procedimentos retro-enumerados. 

 
5.2. Independentemente deste roteiro de procedimentos, deverão ser 

observados todos os itens constantes do Termo de Referência para 
Elaboração e Análise dos Planos de Segurança Pública Portuária – Anexo 
I. 

 
6. ANEXOS 
 

6.1. Glossário 
6.2. Normas 
6.3. Plantas, mapas e croquis 
6.4. Outros 

 


