
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

BOAS PRÁTICAS E DIRETRIZES DE 
SEGURANÇA OPERACIONAL  

  
MOTORISTAS EXTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 



 

 

O TUP (Terminal de Uso Privado) ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. está estabelecido no 

município de Itapoá, localizado no litoral norte do Estado de Santa Catarina.  

O empreendimento está situado na margem noroeste da Baía da Babitonga, na Avenida Beira Mar 05, 

nº 2.900, no bairro Figueira do Pontal. 

No uso de suas atribuições e em consonância com a legislação e demais normas dos órgãos 

regulamentadores, vem por meio deste estabelecer suas Boas Práticas e Diretrizes de Segurança 

Operacional para os motoristas externos, em relação às questões de segurança e uso do Terminal. 

 

Identificação da Empresa 

Nome: Itapoá Terminais Portuários S.A. 

CNPJ: 01.317.277/0001-05 

I.E: 255.517.815 

Endereço: Avenida Beira Mar V, 2900 - Figueira do Pontal 

Município: Itapoá/SC 

CEP: 89.249-000 

Telefone: (47) 3443-8500 

Fax: (47) 3443-8501 

E-mail: contato@portoitapoa.com 

Home Page: www.portoitapoa.com 

 

 

2. OBJETIVO 

 

          O presente regulamento é um documento operacional que visa definir as Boas Práticas e 

Diretrizes de Segurança Operacional para os motoristas externos, buscando garantir que todos os 

motoristas sigam as regras e diretrizes de Segurança, publicadas e divulgadas pelo Porto Itapoá, durante o 

acesso, permanência e saída das dependências da empresa. 

 

 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

         Este regulamento se aplica a todos os motoristas externos e prestadores de serviços do Porto 

Itapoá. 

 

 



 

 

4. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 

 

- NR-29 - Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário do Ministério   

   do Trabalho e Previdência a Economia; 

- Lei N°9.503 de 23 de setembro de 1997 - Código Brasileiro de Trânsito; 

- Código Internacional de Proteção de Navios e Instalações Portuárias - ISPS Code; 

- Resoluções e Deliberações da Comissão Nacional de Segurança Portuária – CONPORTOS; 

- Portarias e Normas da Comissão Estadual de Segurança Portuária – CESPORTOS; 

- PSPP -    

   Plano de Segurança Portuária do Porto Itapoá; 

- Certificação de Operador Econômico Autorizado – OEA; 

- Portarias e Normas da Receita Federal do Brasil; 

- Plano de Tráfego Porto Itapoá; 

- Check list de Caminhões; 

- F.SSO.04 - COMPROVANTE DE ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 

 

 

5. DEFINIÇÕES 

 

Para fins desse Plano aplicam-se as seguintes definições: 

- RTG - guindaste de carga, sobre rodas de borracha, utilizado para movimentação de cargas  

   no pátio; 

- TT - Terminal Tractor; 

- RS - Reach Staker - Empilhadeira de grande porte; 

- EV – Empty Loader - Empilhadeira de container vazio; 

- EPP - Empilhadeira de pequeno porte; 

- Rua-cega - Espaço destinado à movimentação de RTG; 

- Briefing de Segurança - Orientação aos motoristas; 

- Check list - Formulário de inspeção de veículos; 

- Pane Seca - Falta de combustível; 

- Locker - Travas de segurança para transportador container. 

 

 

6. PROCEDIMENTOS  

 

         6.1 Evidência para bloqueio 

      O Porto Itapoá dispõe de recursos para identificar e evidenciar as irregularidades  

      cometidas pelos motoristas, tanto nas áreas internas quanto em áreas externas 



 

 

      através dos seguintes recursos: 

• Câmeras de monitoramentos; 

• Check list de veículo de terceiro; 

• Vistoria por amostragem no GATE In; 

• Informação via rádio; 

• Investigação de  ocorrências. 

  

6.2 Tipos de ocorrências 

       Os motoristas terceiros serão bloqueados através das seguintes ocorrências: 

• Deixar de cumprir as disposições das Regras de Conduta do Terminal; 

• Deixar de observar e/ou descumprir as normas de segurança para acesso e/ou tráfego 

no Porto; 

• Pane seca; 

• Conduzir veículo na contramão; 

• Deixar de realizar a rotatória; 

• Agir com negligência, imprudência e/ou imperícia causando risco para si mesmo, 

terceiros e/ou equipamentos e instalações de infraestrutura do Terminal e/ou de 

terceiros; 

• Sair da cabine do caminhão fora das hipóteses previstas e necessárias; 

• Deixar de utilizar o equipamento de proteção individual (EPI); 

• Fumar em local não permitido; 

• Conduzir o veículo com locker destravado na entrada ou na saída do terminal; 

• Irregularidades encontradas nos veículos, inclusive placas danificadas, apagadas ou 

adulteradas; 

• Agressão física ou verbal direcionada a qualquer pessoa no Terminal, bem como fora 

de seus limites quando motivada pelas atividades exercidas no Porto Itapoá ou em 

seus interesses; 

• Entrar em rua cega no Terminal; 

• Realizar manobras arriscadas; 

• Realizar fotografias, filmagens e qualquer tipo de gravação da área alfandegada sem 

autorização; 

• Colidir ou causar dano/avaria a qualquer equipamento, infraestrutura e/ou bem do 

Terminal e/ou terceiros; 

• Tentar acessar o Terminal com terceiros estranhos na cabine do caminhão ou qualquer 

outro compartimento; 

• Bloquear ou impedir os Gates por problemas de má conservação do caminhão ou 

vontade própria. 

 

                      Nota 1: O rol de condutas acima é ilustrativo, sendo que outras situações de riscos    



 

 

                     flagradas poderão ser avaliadas conforme a gravidade pelo Porto Itapoá.  

 

6.3 Advertências e Penalidades 

 ..       O motorista que não cumprir as regras de segurança estabelecidas pelo Terminal e tiver o  

      seu acesso bloqueado, será advertido (verbal ou de forma escrita) e em caso de  

      reincidência o mesmo estará sujeito às penalidades estabelecidas pelo Terminal, da  

      seguinte forma: 

 

➢ 1ª irregularidade: advertência escrita formalizada por e-mail encaminhado à  

transportadora responsável; 

➢ 2ª Irregularidade: bloqueio do acesso por 07 (sete) dias; 

➢ 3ª Irregularidade:  bloqueio do acesso por 14 (catorze) dias; 

➢ 4ª Irregularidade:  bloqueio do acesso por 21 (vinte e um) dias; 

➢ 5ª Irregularidade:  bloqueio do acesso por 28 (vinte e oito) dias. 

 

                          Nota 1: Em casos de motorista acessando entre as pilhas de contêineres ou tentando  

                          acessar o Terminal com terceiro estranho na cabine ou outro compartimento do  

                            caminhão, o bloqueio será imediato por 28 dias. 

 

6.4 Briefing de Segurança 

Será realizado presencialmente nos horários e dias estabelecidos no comunicado  

encaminhado através de e-mail para as transportadoras. O Briefing de Segurança será  

realizado de acordo com o motivo do bloqueio, sejam eles, de Segurança do Trabalho  

ou Segurança Portuária. 

Após o Briefing de Segurança, o motorista deverá assinar o F.SSO.04.  

COMPROVANTE DE ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO e entregar no  

GATE para ter novamente o seu acesso liberado. 

Após a primeira advertência o Briefing poderá ser realizado na mesma semana,  

respeitando os dias e horários estabelecidos no comunicado. Já para os casos de  

bloqueios de acesso, o Briefing só poderá ser realizado na semana subsequente ao  

bloqueio, ou seja, deverá aguardar no mínimo 7 dias para participar do Briefing de  

Segurança e ter seu acesso liberado novamente. 

 

                   



 

 

6.5 Check list de veículo 

Os veículos de terceiros que foram inspecionados e apresentarem irregularidades  

evidenciadas através de Check list de Caminhão, terão o acesso do veículo bloqueado.  

Os veículos serão liberados mediante a nova inspeção e correção das irregularidades  

encontradas. 

Para realização de novo check list, não é necessário agendamento para nova inspeção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ANEXOS 

 

                                                            Figura 1 - Check list de Caminhão         Fonte: Acervo Porto Itapoá 



 

 

 

  

    Figura 2 - Comunicado Briefing de Segurança         Fonte: Acervo Porto Itapoá 

 

 



 

 

 

 

              Figura 3 - Comprovante de Briefing de Segurança         Fonte: Acervo Porto Itapoá 



 

 

 

Figura 4 - Formulário de vistoria de placas         Fonte: Acervo Porto Itapoá 


