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• Primeira versão submetida à análise do
IBAMA em 06/05/2013 (OF nº 35/2013
DMASS/SUPRG)

• Visando o atendimento da Lei nº
9966/2000, do Decreto nº 4871/2003 e da
Condicionante Específica nº 2.3 da Licença de
Operação nº 03/1997.



• Decreto nº 4871/2003, que dispõe sobre a

instituição dos Planos de Área para o combate

à poluição por óleo em águas sob jurisdição

nacional e dá outras providências, teve sua

redação alterada pelo Decreto nº

8127/2013, que institui o Plano Nacional de

Contingência para Incidentes de Poluição por

Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional, altera

o Decreto nº 4.871/2003, e o Decreto nº

4.136/2002, e dá outras providências,

posterior à elaboração do PA encaminhado ao

IBAMA



• o Art. 3º, §1 do Decreto nº 4871/2003
estipula que o PA será elaborado sob a
coordenação do órgão ambiental competente,
e o §2 define, entre as incumbências do órgão
ambiental, as seguintes aplicáveis ao caso :

• Inciso I - coordenar a elaboração do PA em
articulação com as Instituições Públicas e
Privadas envolvidas;

• II – proceder a convocação oficial para a
realização do trabalho de consolidação;



continuação:

• IV – definir a área de abrangência do PA e
seus respectivos limites geográficos;

• V – elaborar cronograma de convocação
para todas as instalações, mediante a
notificação de seus responsáveis e publicidade
dos atos



CGEMA/DIPRO e NUPAEM’s

• planejar e gerir os processos de elaboração
dos PA previstos no PNAPA 2014 (BS 12B, de
12/2013)



ENCAMINHAMENTOS

1) Definição de cronograma e prazos para o PA

2) Definição dos integrantes (operadores e poder
público) e constituição do Comitê de Área

3) Levantamento do status dos PEI’s

4) Relato da experiência do Porto de Santos
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