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1. INTRODUÇÃO 
 

Os estudos propostos visam a elaboração de um Plano de Segurança Pública 
Portuária - PSPP dos portos, terminais e vias navegáveis brasileiros, em atenção 
ao Decreto 1.507 de 30 de maio de 1995 e de acordo com as proposições e 
recomendações do Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações 
Portuária - (ISPS Code), oriundo da Resolução nº 2 da Conferência Diplomática 
sobre Proteção Marítima, no âmbito da IMO, de dezembro de 2002, com o 
propósito fundamental de implementar sistemas de segurança, prevenção e 
repressão aos atos ilícitos, às ameaças de terrorismo e outros incidentes similares 
que atentem contra a segurança nos portos, terminais e vias navegáveis, em 
particular, das instalações e atividades portuárias que atendam ao tráfego 
internacional. 

 
 
2. ESTRUTURA 
 

De acordo com o Roteiro de Procedimentos para a Elaboração e Análise 
dos Planos de Segurança Pública Portuária – RPPS (anexo II da resolução 
12/2003 – CONPORTOS) 

 
 
3. NORMAS A SEREM OBSERVADAS 
 

Observar e anexar a documentação descrita no RPPS. 
 

 
4. DESENVOLVIMENTO 
 

4.1. OBJETIVO 
 

O Plano de Segurança Pública Portuária tem por objeto prevenir e reprimir 
atos ilícitos nos portos, terminais e vias navegáveis. 
 



4.2. IDENTIFICAÇÃO 
 

4.2.1. Da Instalação Portuária 
 

Nome e razão social da instalação; endereço completo;  número dos 
registros legais; telefone; fax; endereço eletrônico e página na 

Internet (caso disponível); CNPJ; telefone e fax dos representantes 
legais e pessoas de contato. 

 
4.2.2. Da Organização de Segurança e dos Técnicos responsáveis 

pela elaboração do PSPP. 
 

Nome e ou razão social; endereço completo; número dos registros 
legais; telefone; fax; endereço eletrônico; CNPJ/CPF telefone e fax 

dos representantes legais e pessoas de contato. 
 
 

4.3. METODOLOGIA 
 

4.3.1. Deverá ser indicada a metodologia utilizada para a realização de 
cada etapa do trabalho. 

 
4.3.2. Os procedimentos estabelecidos e as ações de segurança das 

instalações e das atividades portuárias propostas no plano deverão 
ser apresentadas com as devidas justificativas e esquematizadas em 
demonstrativo de fluxo, conforme as categorias definidas na 
avaliação e os níveis de risco e vulnerabilidade de cada situação 
(cenários). 

 
4.3.3. Para todas essas situações analisadas deverão ser apresentadas as 

probabilidades de ocorrências dos incidentes de segurança 
analisados, portanto, na metodologia deverão ser abordadas e 
estimadas as conseqüências. 

 
4.3.4. Todas as áreas e instalações, inclusive as de acesso restrito, 

tratadas nos estudos, deverão ser codificadas de acordo com a 
situação de cada conjunto e suas respectivas categorias de risco. 

 
4.3.5. Nos estudos técnicos relativos a elaboração do plano de segurança, 

no tocante a apresentação dos procedimentos padrão, deverão ser 
propostas as ações previstas nos itens 4.6 e subseqüentes deste 
TRPS. 

 
4.3.6. No final dos trabalhos deverão ser indicados o cronograma de 

implantação do plano e a data para verificação/auditoria da 
certificação inicial. 

 
4.3.7. Os dados técnicos, operacionais e administrativos, assim como as 

informações inerentes aos portos, terminais e vias navegáveis, 
necessários à realização dos trabalhos, serão fornecidos e 
disponibilizados pela administração portuária, pelos arrendatários e 
pelos proprietários dos terminais de uso privativo instalados fora do 
porto organizado.  



 
4.3.8. No caso de inexistência de dados atualizados será necessária a 

realização de levantamentos para sua obtenção, por conta dos 
promotores dos Planos. 

 
4.3.9. No trabalho de que trata este item, deverão constar a apreciação e 

identificação dos níveis de risco de segurança – baixo, médio e alto 
– de conformidade com o constatado no estudo de avaliação de  
risco.  

 
 

4.4. CARACTERIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA 
 

O PSPP deverá apontar uma descrição completa das características 
físicas, operacionais e de infra-estrutura das instalações portuárias, as 
áreas terrestres e aquaviárias, incluindo suas cercanias, munidas das 
respectivas plantas, mapas ou croquis, em escala apropriada. 

 
 

4.5. ÓRGÃOS ENVOLVIDOS E COMPETÊNCIAS 
 

No plano do porto organizado e no plano dos terminais de uso privativo, 
fora do porto organizado, deverá constar a atuação dos órgãos públicos e 
suas competências, de acordo com o disposto no Plano Nacional de 
Segurança Pública Portuária, aprovado pela Resolução 02 – 
CONPORTOS, de 02 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial da 
União, nº 241, de 13 de dezembro de 2002.  

 
 

4.6. FATORES A SEREM CONSIDERADOS 
 

Dentro do objetivo de elaboração do Plano de Segurança Pública 
Portuária - PSPP, o setor portuário deve ser considerado como um 
conjunto harmônico de instalações físicas e de sistemas gerenciais e de 
logística, composto pela oferta de toda uma infra-estrutura portuária e pela 
aplicação dos recursos operacionais e humanos, agregados à Inteligência 
e à disponibilidade de instalações e equipamentos portuários para a 
realização e desenvolvimento das atividades de transporte, devendo 
contemplar: 

 
4.6.1. As determinações dos organismos nacionais e internacionais, 

quanto a pressupostas ameaças à segurança e danos às 
pessoas, às embarcações e à infra-estrutura dos portos ou 
terminais, observando as peculiaridades de cada porto ou 
terminal, levando em consideração a situação geográfica, o tipo 
de instalação e o produto com o qual trabalha. 

 
4.6.2. Os aspectos apontados no Estudo de Avaliação de Risco, 

previamente aprovado pela CONPORTOS, considerando as 
ameaças, os riscos de incidentes e as vulnerabilidades potenciais 
e existentes nas diversas áreas das instalações portuárias e dos 
serviços nelas  prestados, tem o objetivo de eliminar os problemas 



de segurança identificados e de prevenir as situações de riscos 
potenciais e prognosticáveis, passíveis de atos ilícitos. 

 
4.6.3. As relações do porto e ou do terminal com as autoridades locais 

ou nacionais com responsabilidades relativas à segurança 
pública. 

 
4.6.4. O plano de desenvolvimento e zoneamento do porto/terminal e 

suas alterações em estudo. 
 

4.6.5. As medidas de segurança existentes nas instalações portuárias. 
 

4.6.6. As atribuições e relações existentes entre as autoridades 
intervenientes, bem como sistemas existentes de comunicação. 

 
4.6.7. A  flexibilidade necessária para possíveis adequações às normas 

do poder público, inclusive as expedidas durante a elaboração 
dos Planos, em razão dos ajustes que se farão necessários em 
face dos Planos de Segurança nos Navios dentre outras. 

 
4.6.8. Para elaboração do PSPP deverão ser observadas todas as leis, 

normas legais e infralegais. 
 
 

4.7. ÁREAS DE ATUAÇÃO 
 
 

4.7.1. Terrestres: compreendendo as vias de acessos rodoviários, 
ferroviários e cercanias; locais de pouso e decolagem; pontos de 
acesso de pessoas, de veículos e de cargas; infra-estrutura, 
edificações, terrenos, silos e armazéns; docas, cais, piers, pontes 
de atracação e de acostagem; vias de circulação interna; áreas de 
embarque e desembarque de passageiros, de abastecimento e de 
suprimento; bem como todo o aparelhamento de que o porto ou 
terminal dispõe para atender as necessidades do respectivo 
tráfego e a reparação e conservação das próprias instalações que 
devem ser  mantidas pela Administração do porto ou terminal. 

 
4.7.2. Aquaviárias: compreendendo as áreas de fundeio, atracação, 

quarentena; guias-correntes, quebra-mares, eclusas, canais de 
acesso e bacias de evolução, infra-estrutura e cercanias, 
conforme indicados em carta náutica ou divulgados pela 
Administração Portuária. 

 
4.7.3. Outras: áreas de interesse, contínuas ou descontínuas, fora do 

porto organizado ou terminal, destinadas às embarcações ou 
veículos, que eventualmente atendam as demandas dos navios 
ou apóiem as tarefas portuárias.  

 
 
 
 



4.8. ANÁLISE SITUACIONAL 
 

4.8.1. Deverá ser apresentado um panorama situacional, em termos de 
segurança, de acordo com as regulamentações nacionais e 
internacionais existentes, referentes ao setor portuário em geral, 
inclusive, no que dizem respeito às instalações portuárias de cada 
porto organizado e de terminais de uso privativo localizado fora do 
porto organizado e áreas adjacentes. 

 
4.8.2. Neste panorama deverão ser considerados dois momentos 

distintos: 
 

a. a apresentação dos antecedentes e da situação atual, 
enumerando as ocorrências de incidentes de segurança 
a navios e instalações, os cenários internacional, 
nacional e local. 

b. a regulamentação aplicável. 
 

 
4.9. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS – CONTEÚDO BÁSICO. 

 
4.9.1. Definir a estrutura organizacional e regimental da Unidade de 

Segurança - US da instalação portuária, explicitando as 
atribuições dos diversos elementos organizacionais que a 
compõem. 

 
Único: Definir em seu regimento interno, deveres e 
responsabilidades do pessoal da US, e, ainda, os 
parâmetros de desempenho necessários para avaliar sua 
eficiência coletiva e individual e os procedimentos 
operacionais. 

 
4.9.2. Definir os deveres e responsabilidades dos proprietários, 

dirigentes e demais funcionários, relativos à segurança e os 
procedimentos operacionais. 

 
4.9.3. Definir o sistema de cadastramento do pessoal da US; dos 

proprietários, dirigentes e demais funcionários; e das pessoas que 
eventualmente trabalhem, façam uso ou trafeguem nas 
instalações portuárias. 

 
4.9.4. Definir as normas de acesso do pessoal da US; dos proprietários, 

dirigentes e demais funcionários; das pessoas que eventualmente 
trabalhem, façam uso ou trafeguem nas instalações portuárias; e 
de passageiros, às áreas de acesso público, controlado e restrito. 

 
4.9.5. Definir o sistema de cadastramento de veículos, embarcações e 

demais equipamentos que operem em apoio às atividades 
portuárias, bem como das cargas em geral, mercadorias 
perigosas e substâncias nocivas por eles movimentadas. 

 



4.9.6. Definir as normas de acesso de veículos, embarcações, 
equipamentos, cargas, mercadorias perigosas e substâncias 
nocivas, às áreas de acesso público, controlado e restrito.  

 
4.9.7. Definir os procedimentos relativos à movimentação, manuseio e 

armazenamento de cargas em geral, mercadorias perigosas e 
substâncias nocivas, de forma a garantir a segurança pública 
portuária. 

 
4.9.8. Definir os procedimentos para evitar o acesso ilícito de armas, 

drogas e substâncias nocivas, artefatos explosivos e demais 
mercadorias perigosas, e outros objetos, produtos ou substâncias 
que possam causar danos às instalações, bens e pessoas.  

 
4.9.9. Definir os procedimentos de acesso às informações, de rotina e 

confidenciais, sobre movimentação de cargas; equipamentos e 
pessoas envolvidas nos serviços da instalação; cronogramas de 
trabalho e programação do porto; armazenagem de mercadorias 
perigosas e substâncias nocivas; incidentes de segurança, pontos 
sensíveis e vulnerabilidades. 

 
4.9.10. Definir os procedimentos para a proteção das informações 

armazenadas em meio físico, eletrônico ou magnético. 
 
4.9.11. Indicar os processos para a avaliação da eficiência e eficácia dos 

equipamentos/sistemas de segurança e os procedimentos para a 
identificação e resolução de falhas. 

 
4.9.12. Definir os procedimentos relativos ao controle das atividades 

voltadas para o apoio portuário e auxílio à manobra das 
embarcações; abastecimento e transporte de pessoal e material 
para as embarcações. 

  
4.9.13. Indicar a sistemática de integração operacional da US da 

instalação portuária com as autoridades públicas envolvidas, 
incluindo os oficiais de segurança das embarcações que 
estiverem no porto ou terminal. 

 
4.9.14. Indicar os sistemas de comunicação entre as embarcações, as 

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

 
Único: Os sistemas de comunicação a serem implantados 
devem permitir a harmonia e a perfeita interface entre as 
embarcações, as companhias de navegação, as US das 
instalações portuárias e a autoridade de segurança pública 
portuária.  

 
4.9.15. Definir os procedimentos de comunicação entre as embarcações, 

as companhias de navegação, as US das instalações portuárias e 
a autoridade de segurança pública portuária local, de tal forma a 
permitir que tais comunicações sejam contínuas e eficazes. 

 



Único: Deve-se considerar que: 
 

a. cada instalação portuária de uso privativo fora da 
área do porto organizado, terá sua US. 

b. cada instalação portuária de uso privado 
localizada  dentro da área do porto organizado 
terá sua US. 

c. cada porto organizado terá sua US. 
d. o Centro de Controle de Comunicação – 

CCCom terá sua sede na US do porto 
organizado. 

 
4.9.16. Definir os tipos de Sinais de Alarme – SA, os procedimentos, os 

meios e os canais de difusão a serem adotados pelas US das 
instalações em face do recebimento dos pedidos de apoio 
procedentes das embarcações surtas no porto e em razão de 
detecção de ameaças às instalações. 

 
4.9.17. Detalhar as medidas adicionais de segurança que permitirão às 

instalações portuárias elevar seu nível de segurança para 2 ou 3, 
indicando as possíveis implicações que tais  elevações de nível 
trarão para as atividades desenvolvidas na área da instalação 
portuária e suas cercanias. 

 
Único: Para efeito do disposto neste parágrafo, deve-se 
considerar que: 

 
a. o nível 2 será estabelecido pela Autoridade de 

Segurança Pública Portuária local. 
b. o nível 3 e os decorrentes procedimentos serão 

estabelecidos pelo Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República. 

 
4.9.18. Definir os procedimentos a serem adotados pelas US e pelas 

embarcações para o controle das movimentações navio/terra de 
tripulantes, profissionais não tripulantes e demais pessoas.   

 
4.9.19. Definir os procedimentos para o controle do acesso, porte, guarda 

e uso de armas de fogo nas diversas áreas das instalações 
portuárias. 

 
4.9.20. Definir os procedimentos a serem cumpridos pela US da 

instalação portuária e pelos navios para o trâmite da Declaração 
do Comandante do conhecimento das normas nacionais de 
Segurança Pública Portuária. 

 
Único: Para efeito deste item o Comandante de embarcação 
que efetua tráfego internacional, deve: 
 

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

b. proceder o registro no órgão policial competente, 
dos acontecimentos e atos ilícitos ocorridos contra 



a embarcação, a carga ou as pessoas 
embarcadas. 

c. encaminhar à US da Instalação, relatório 
circunstanciado sobre atos ilícitos ocorridos contra 
a embarcação, a carga ou as pessoas 
embarcadas. 

d. em caso de não ocorrência de atos ilícitos, firmar 
declaração neste sentido e entregar à US 
respectiva, antes de deixar a instalação portuária  
brasileira.  

 
4.9.21. Dispor sobre a elaboração e o encaminhamento, mensal, do 

Relatório Estatístico de Ilícitos Penais - RIP ocorridos na 
instalação, em atenção ao disposto no Decreto nº 1.507/95. 

 
Único: Para efeito deste item deve ser considerado que:  

 
a. a instalação portuária de uso privativo  localizado 

na área do porto organizado, deverá encaminhar 
relatório à US da administração portuária, que 
consolidará as informações do porto e 
encaminhará o relatório à CESPORTOS.  

 
b. a instalação portuária privativa, localizada fora do 

porto organizado, encaminhará o relatório 
diretamente para a CESPORTOS. 

 
 
4.10. FORMAÇÃO E TREINAMENTO 

 
Dispor sobre a formação, o treinamento, simulações e exercícios a serem 
realizados periodicamente para o pessoal das US e para o pessoal da 
instalação portuária. 

 
 
4.11. AUDITORIAS E REVISÕES 

 
Dispor sobre auditorias e revisões regulares internas diante do PSPP e 
sobre seu processo de emendas em resposta a ocorrências ou mudanças 
nas circunstâncias, incluindo exercícios simulados periódicos. 
 
 

4.12. RELATÓRIO CONCLUSIVO 
 

O relatório deverá retratar de forma abrangente e objetiva, a resposta a 
todos os itens e subitens constantes deste  TRPS. 
 
 

5. OBSERVAÇÕES 
 

5.1. Outros itens poderão ser abordados em razão das características de cada 
Porto Organizado ou Instalação Portuária de uso Privativo, sem 
desconsiderar a seqüência do RTPS. 



 
5.2. Todas as condições de infra-estrutura de apoio para a adequada prestação 

dos serviços de elaboração do PSPP, o acesso às informações, áreas e 
instalações do porto ou terminal, serão de responsabilidade dos 
contratantes dos trabalhos. 

 
6. ANEXOS 
 

6.1. glossário 
6.2. normas 
6.3. plantas, mapas e croquis 
6.4. outros 

 


