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DECRETOS

Exonerar Elainy Martins Nascimento do cargo em comissao de
Assessor Tecnico Nivel II / Assessoria de Ordenamento Territoriai / Dirctoria
Tecnica de Ordenamento Territorial , Codigo FGS 2, do Instiruto dc Meio
Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapa.
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ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA

Governador

DECRETO N° 0034 DE 04 DE JANEIRO DE 2019
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0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA, usando das atribuigoes
que lhe sao conferidas pelo art . 119, inciso XXII, da Constituicao do Estado do
Amapa, c / c a Lei n° 0811, de 20 de fevereiro de 2004 e o Decreto n ° 0995, de
31 de janeiro de 2005,

DECRETO N° 0036 DE 04 DE JANEIRO DE 2019

Exonerar Dirley Furtado da Silva do cargo em comissao de
Assessor Especial Nivel III, Codigo CDS 3, da Assessoria Especial do

-

Governador.

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador

m

.

.

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA , usando das atribuipoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituicao do Estado do
Amapa, c / c a Lei n° 1.184, de 04 dc janeiro de 2008, de acordo com o Decreto
n° 5658, de 16 de setembro de 2014,

RESOLVE:

SIEDocs

C6d. verrficador 03062372 . C6d. CRC: 436362C
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
GOVERNADOR , conforme deaeto r° 0829/2018. A auienticidade do documento pode ser
conferida no site: http://wv w.s!gdoc.ap gov br/autenticador

Cod. verificador. 03062373. Cod. CRC: 5ED9BD5
Documento assinado eistronicameme por ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA,
GOVERNADOR, conforme decreto n° 0829/2018 A auterteiaace do documento pode ssr
conferida no site: http:// wwv;.sisdcc .ap. gov.br/auter iicaoor

R E S O L V E:

Nomear Diego Luiz Reis Pacheco para exercer o cargo em comissao
dc Assessor Tecnico Nivel 11/ Assessoria dc Ordenamento Territorial / Diretoria
Tecnica de Ordenamento Territorial, Codigo FGS 2 , do Institute do Meio
Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapa.
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ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA
Governador

DECRETO N° 0035 DE 04 DE JANEIRO DE 2019
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0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA , usando das atribuicoes
que lhe sao conferidas pelo art. 119 , inciso XXII, da Constituicao do Estado do
Amapa, c / c a Lei n° 1.184, de 04 de janeiro dc 2008 , de acordo com o Decreto
n° 5658, de 16 de setembro de 2014,

RESOLVE:

.

Cod. verification 03062371 Cod. CRC: 03E4906
Documento assinado eletromcamcnle por ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA,
GOVERNADOR, conforme dec eto n° 0829/2018. A autenticlcade do documento pode ser
conferida no site: http://www.5igdoc ap 90v br/autenticBdor
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DECRETO N° 0037 DE 04 DE JANEIRO DE 2019

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPA , usando das atribuiqoes
que lhe sao conferidas pelo ait . 119, inciso XXII , da Constituicao do Estado do
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norma estabelecida no C6digo de TrSnsito
Brasileiro, cuja infragao preve, de forma
especifica, a penalidade de suspensao do
direito de dirigir, nos moldes do art. 3°, II,
Resolugao 182/ 2005-CONTRAN.
Consta no processo que o Sr. Paulo
Sbrgio

Sampaio
Figueira,
violou o art. 175, CTB, o qual estabelece
em seu preceito secundario, alem da
penalidade de multa, a suspensao do
direito de dirigir pelo periodo de 03( tres )
meses, in verbis:
Art. 175. Utilizar-se de veiculo para, em via
publica, demonstrar ou exibir manobra
perigosa, arrancada brusca, derrapagem
ou frenagem com deslizamento ou
arrastamento de pneus:
Infragao - gravissima;
Penalidade
multa ( R$ 191,54) e
suspensao do direito de dirigir ( de 1 a 3
meses).
No caso em questao, a infragao de
trSnsito foi documentada pelo Auto de
Infragao AD00016172 - Policia Militar, na
Rodovia Salvador Diniz, proximo a ponte
do Igarape da Fortaleza , no dia 08.02.2016
as 02h25min., fls. 48 dos autos.
No que concerne ao processo
administrativo, identificamos:
A ) Portaria de Instauragao de
Processo a fl.02. Publicada no
Diario Oficial a fl. 09.
B) Mandado de Notificagao nos
autos a fl. 10.
C ) Solicitagao feita no prazo
estimado, seguindo o processo
para ser julgado fl. 14.
D ) Relatorio fls. 15 ( frente e verso)
e 16 ( frente e verso).
E) Decisao fl. 18 ( frente e verso).
Em defesa da decisao de
aplicagdo de penalidade de
suspensao do direito de dirigir,
alega o recorrente, em sintese:
...O recorrente jamais se utilizou
de seu veiculo para praticar tais
agoes, afinal e advogado,
professor universitdrio, servidor
publico e Diretor Presidente de
comissdo da Ordem dos
Advogados do Brasil. Sendo
assim
sao
totalmente
incompativeis as alegagoes de
que estaria praticando tais fatos
em local ermo £ plena
madrugada de uma segundafeira, a data do suposto
ocorrido, que inclusive tern o
logotipo da OAB, identificando a
fungao relevante que exerce na
sociedade).
2

FUNDAMENTAQAO

JURIDICA:
Preliminarmente, cumpre esclarecer
que o parecer se atentard as regras
constitucionais, a legislagao de transito
em vigor, a Resolugao182/2005-CONTR AN
e a Portaria n° 040/2010-DETRAN, estas
duas ultimas, dispositivos normativos que
disciplinam, especificamente, acerca do
procedimento
administrativo
para
imposigao de penalidade de suspensao do
direito de dirigir e de cassagao da Carteira
Nacional de Habilitagdo.
E ainda de bom alvitre destacar que
o art 8° da Resolugao 182/ 2005-CONTRAN
preve que o processo administrativo

apenas seja instaurado apos esgotados os
meios de defesa da infragao na esfera
administrativa, no entanto, sendo cabivel
ampla defesa e contraditbrio em processos
administrativos por forga do art. 5° CF.
Assim sendo, analisando os

elementos
do
tipo
da
infragao
administrativa tipificada no art 175, CTB,
no caso em questao, a infragao de transito
foi documentada pelo Auto de Infragao
AD00016172 - Policia Militar, na Rodovia
Salvador Diniz, proximo a ponte do Igarapb
da Fortaleza, no dia 08.02.2016 £ s
02h25min., fls. 48 dos autos
Art. 175. Utilizar-se de veiculo para,
em via publica, demonstrar ou exibir
manobra
perigosa,
arrancada
brusca, derrapagem ou frenagem
com deslizamento ou arrastamento
de pneus:

Infragao - gravissima;
Penalidade - multa (R$ 191,54) e
suspensao do direito de dirigir
(d e l a 3 meses).

Analisando
a
dosimetria
da
penalidade imposta , com fulcro no art 16
da Resolugao 182/2005-CONTRAN, que
leva em consideragdo circunstancia que
interferem no quantum de penalidade
aplicada, como a gravidade da infragao, as
circunstancias em que esta foi cometida e
os antecedentes do infrator, bem como
nos dizeres do art. 175, CTB, observamos
que a penalidade consistente no periodo
de 3 meses de suspensao do direito de
dirigir esta adequada ao caso em aprego.
Em razao da infragao de trSnsito
cometida e encontrar-se esta dentro dos
parametros legais.
3 - CONCLUSAO
Diante dos fatos e fundamentos
supra, respondendo objetivamente ao
presente recurso, analisando o que mais
dos autos constam, este relator conclui
pela
IMPROCEDENCIA
TOTAL
DO
RECURSO.
O
recorrente
devera
ser
comunicado da decisao da junta
Administrativa de Recursos de Infragoes e
proceder conforme a decisao do Diretor
Presidente do DETRAN no que concerne a
entrega de sua CNH, para inicio de
contagem do prazo do lapso de suspensao
do direito de dirigir, bem como se
submeter a curso de reciclagem para
condutores infratores.
Este e o parecer que, com
costumeiro respeito, submeto aos demais
membros
para
apreciagao
e
consideragoes.
Macapa-AP, 28 de novembro de
2018.

MANOEL/RODRIGUES DE SOUSA
Relator
Sindicato dos Moto taxistas
Sessao ordinaria n° 88 realizada
em 28/11/2018

Institute do Meio Ambiente
Maria Edilene Pereira Ribeiro ( interina )
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Presidente, Durante Impedimento da Titular. No
Perlodo de 20 a 23.12. 2018.
Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.
GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DO

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO DO
AMAPA - IMAP.
Macapa- AP , 19 de Dezembro de 2018.

ARIA E

ENE PEREIRA RIBEIRO
Diretora - Presidente \ Interina
Decreto n° 1126 - 12/04 /2018
PORTARIA
( P)N° 433 / 2018 - UPE/IMAP

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigdes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1126 de 12 de Abril de 2018.

R E S O L V E:
Art. 1° - Designar a Servidora LUCIENE DE
ABREU NEVES DO NASCIMENTO, Chefe de
Gabinete, para Exercer Acumulativamente e
em Substituigao
o Cargo de Diretora Presidente, Durante Impedimento da Titular. No
Periodo de 24 a 28.12. 2018.
Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em

contrario.

GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO DO
AMAPA - IMAP.
MacapS-AP, 19 de Dezembro de 2018.

ARIA EDILENE PEREIRA RIBEIRO
Diretora - Presidente \ Interina
Decreto n° 1126 - 12/04/2018

PORTARIA
(P)N° 434 / 2018 - UPE/IMAP
A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
das atribuigdes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1126 de 12 de Abril de 2018.
R E S O L V E:

Art. 1° - Designar o Servidor ROSIVALDO
DA SILVA, Diretor Tecnico de Meio Ambiente,
para
Exercer
Acumulativamente
e em
Substituigao o Cargo de Diretor Tecnico de
Ordenamento Territorial, Ate a Nomeagao da
Nova Diretoria.

Art. 2° - Revogam-se as disposigoes em
contrario.
GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO DO

AMAPA - IMAP.

PORTARIA
(P)N° 432 / 2018 - UPE/IMAP
A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA , no uso
das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto de n°. 1126 de 12 de Abril de 2018.

R E S O L V E:
Art. 1° - Designar a Servidora LUCIENE DE
ABREU NEVES DO NASCIMENTO, Chefe de
Gabinete, para Exercer Acumulativamente e
em Substituigao o Cargo de Diretora -

Macapa-AP, 24 de Dezembro de 2018.

LUCIENEDEABREU NEVES DO NASCIMENTO
Diretora - Presidente \ Substituta
Portaria n° 433 - 19/12/2018

PORTARIA
( P )N° 435 / 2018 - UPE/IMAP
A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DE ORDENAMENTO
TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPA, no uso
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CONSIDERANDO a Lei Federal n° 12.334, de 20
de setembro de 2010, que estabelece a Politics
Nacional de Seguranga de Barragens
destinadas a acumulagao de &gua para
quaisquer usos, a disposigao final ou
temporSria de rejeitos e a acumulagao de
reslduos industrials, cria o Sistema Nacional
de Informagdes sobre Seguranga de Barragens
(SNISB);

-

Barragens de acumulagao de agua
II
fiscalizadas pelo IMAP: toda barragem,
barramento ou represa situadas em rios de
as de
estadual, exceto
o
domlnlo
aproveitamento hidraulico para geragao de
energia hidrel6trica;

-

Revisao Periodica de Seguranga de
XIX
RPSB: estudo cujo objetivo e
Barragem
diagnosticar o estado geral de seguranga da
barragem, considerando o atual estado da arte
para os critrios de projeto, a atualizagSo de
dados hidroldgicos, as alteragoes das
condigoes a montante e a jusante do
empreendimento, e indicar as agdes a serem
para a
adotadas pelo empreendedor
manutengao da seguranga;

Reservatrio: acumulagao ndo natural de

-

V Barragens existentes: barragens cujo inlcio
do primeiro enchimento ocorra em data
anterior a publicagao desta InstrugSo
Normativa;

CONSIDERANDO a Resolugao do Conselho
Nacional de Recursos Hldricos - CNRH n° 143,
de 10 de Julho de 2012, que estabelece
critdrios gerais de classiflcagao de barragens
por categoria de risco, dano potencial
associado e seu volume, em atendimento ao
art 7° da Lei Federal n° 12.334, de 20 de
setembro de 2010;

XX

-

CONSIDERANDO a Resolugao CNRH n° 144, de
10 de Julho de 2012 que estabelece diretrizes
para implementagdo da Polltica Nacional de
Seguranga de Barragens, aplicagdo de seus
instruments e atuagSo do Sistema Nacional
de
de Informagdes sobre Seguranga
Barragens;

CONSIDERANDO a Resolugao do Conselho
Estadual de Recursos Hldricos - CERH n° 08,
de 28 de Agosto de 2017 que dispde sobre a

regulamentagSo da concessdo de Outorga
Previa e de Direito de Uso dos Recursos
Hidricos no dmbito do Estado do Amap&, e da
outras providencias;

CONSIDERANDO a Resolugao CERH n° 09, de
28 de Agosto de 2017 que dispde sobre a
classiflcagao dos usos de pequena vazSo de
derlvagdo, captagSo, acumulo e langamento em
recursos hldricos de domlnlo do Estado do
Amapa, que sio dlspensados de outorga;
R E S O L V E:
Regulamenta as agdes pertinentes a
seguranga de barragens outorgadas pelo IMAP
e da outras providencias.

CAPiTULO I

DISPOSIQOES PRELIMINARES

.

Art. 1° Estabelecer a periodicidade,
da equipe responsavel, o
qualiflcagao
a
conteudo minimo, o nivel e detalhamento das
Inspegdes de Seguranga Regulares das
Barragens Fiscalizadas pelo IMAP, bem como
as bases e critdrios para elaboragSo e
apresentagdo do PSB, de que trata a Lei
Federal no 12.334, de 20 de setembro de 2010

.

Proprietary ou Empreendedor: agente
VII
privado ou governamental com direito real
sobre as terras onde se localizam a barragem e
o reservatorio ou que explore a barragem para
beneficio prdprio ou da coletividade;

-

XXI Situagao de Emergdncia em Potencial da
Barragem: situagao que possa causar dano a
integridade estrutural e operacional da
barragem, a preservagao da vida, da saude, da
propriedade e do meio ambiente;

-

VIII Gestao de Risco: agdes e medidas de
cardter normativo aplicado para a preservagao
controle e mitigagdo de riscos do
empreendimento e a terceiros;

-

deficidncia,
qualquer
Anomalia:
X
irregularidade, anormalidade ou deformagdo
que possa vir a afetar a seguranga da
barragem, a qualquer tempo;

-

-

XII - Inspegao de Seguranga Especial ISE:
inspegao realizada com fim especifico de
verificar uma anomalia considerada grave;
XIII - Matriz de Classiflcagao: matriz constante
do Anexo I desta Resolugao, que relaciona a
classiflcagao quanto a Categoria de Risco e
quanto ao Dano Potencial Associado, com o
objetivo de estabelecer a necessidade de
elaboragao do Plano de Agao de Emerg&ncia
PAE, a periodicidade das Inspegdes de

-

Seguranga Regular ISR, as situagdes em que
deve ser realizada obrigatoriamente Inspegao
de Seguranga Especial ISE, e a periodicidade
da Revisao Periddica de Seguranga de
Barragem - RPSB;

-

-

XXIII Dano Potencial Associado DPA: dano
que pode ocorrer devido a rompimento,
vazamento, infiltrag&o no solo ou mau
barragem
uma
de
funcionamento
independentemente da sua probabilidade de
ocorrdncia, podendo ser graduado de acordo
com as perdas de vidas humanas e impactos
sociais, econdmicos e ambientais;

-

Inspegao de Seguranga Regular ISR:
XI
realizados
procedimentos
de
conjunto
regularmente com o objetivo de verificar as
caracteristicas fisicas (tdcnicas ) e operacionais
( estado de conservagdo) que possibilltam a
na
anomalias
possiveis
identificagao
barragem;

-

-

-

XXII Zona de Autossalvamento ZAS: regido
do vale a jusante da barragem em que se
considera que os avisos de alerta a populagao
sao da responsabilidade do empreendedor, por
n3o haver tempo suficiente para uma
intervengao das autoridades competentes em
situagdes de emergencia, devendo-se adotar,
no minimo, a menor das seguintes distdncias
para a sua delimitagSo: a distancia que
corresponda a um tempo de chegada da onda
de inundagao igual a trlnta minutos ou 10 km;

IX Seguranga de Barragem: condigSo fisica,
operacional e agdes do empreendedor que tern
por objetivo manter e garantir a integridade
estrutural, operacional e a preservagao da vida,
da saude, da propriedade e do meio ambiente;

-

-

Sistema de Alerta: conjunto de
equipamentos ou recursos tecnoldgicos para
informar a populagao potencialmente afetada
na Zona de Autossalvamento - ZAS sobre a
ocorrencia de perigo iminente;

-

VI Barragens novas: barragens cujo inicio do
primeiro enchimento ocorra apds a publicagao
desta Instrugdo Normativa;

.

-

-

-

IV
&gua, de substancias llquidas ou de mistura de
llquidos e sdlidos;

aproveitamento hidreletrico ;

-

Plano de Seguranga da Barragem
PSB: instrumento da Polltica Nacional de
Seguranga de Barragens PNSB utilizado para
a gestao da seguranga de barragem, cujo
conteudo mlnimo esta detalhado no Anexo II
desta Resolugao;

-

-

-

XVIII

Barragens de disposigao de reslduos
III
industrials fiscalizadas pelo IMAP: barragens,
barramentos, reservatorios, utilizados para fins
de contengdo, acumulagao ou decantagdo de
residuos industrials, compreendendo a
estrutura do barramento e as estruturas
associadas;

CONSIDERANDO que compete ao orgSo
executor da Polltica Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hldricos, no Smbito de
suas atribuigdes, fiscalizar as barragens para
as quais outorgou o direito de uso dos
recursos hldricos, quando o objeto for
acumulagao de &gua, exceto as para fins de

-

XVII Plano de Agio de Emergdncia PAE:
pelo
elaborado
formal
document
empreendedor, no qual estao identificadas as
situagdes de emergdncia em potencial da
barragem, estabelecidas as agdes a serem
executadas nesses casos e definidos os
agentes a serem notificados, com o objetivo de
minimizar danos e perdas de vida;

compreendendo o barramento e as estruturas
associadas;

CONSIDERANDO que a Lei Federal no 12.334,
de 20 de setembro de 2010, estabelece que o
Plano de Seguranga da Barragem 6 urn
instrumento da Politics Nacional de Seguranga
PNSB e que cabe ao
de Barragens
empreendedor elabora-lo;

-

XVI Nivel de Resposta: gradagSo dada no
ambito do Plano de Ag3o de Emergdncia PAE
as situagdes de emergdncia em potencial da
barragem, que possam comprometer a sua
seguranga e a ocupagao na &rea afetada;

Barragem, Barramento ou Represa:
I
qualquer obstrugao em urn curso perene ou
Intermitente de &gua, ou talvegue, para fins de
retengdo ou acumulagdo de substSncias
llquidas ou de misturas de llquidos e sdlidos,

-

-

-

Nivel de Perigo Global da Barragem
XV
NPGB: gradagdo dada d barragem em fungdo
do comprometimento de sua seguranga
decorrente do efelto conjugado das anomalias;

Art. 3° Para fins desta Portaria
serdo adotadas as seguintes definigdes:

-

-

-

NPA:
Nivel de Perigo da Anomalia
XIV
gradagdo dada a cada anomalia em fungdo do
perigo causado a seguranga da barragem;

Art 2° As Inspegdes de Seguranga
Regulares de Barragem
ISR devem ser
realizadas, regularmente, para avaliar as
condigoes fisicas e operacionais das partes
integrantes da barragem visando identificar e
que
afetem
monitorar
anomalias
potencialmente a sua seguranga.

das atribuigdes que Ihe sao conferidas pelo
Decreto n° 1.184 de 04 de Janeiro de 2008 e
pelo Decreto Estadual de Nomeagdo n° 1.126
de 12 de Abril de 2018,publicado no Dldrio
Oficial do Estado n° 6659 na mesma data
Sendo o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO AMAPA
IMAP, Autarquia Estadual, criado pela Lei
Estadual n° 1.184 de 04 de Janeiro de 2008,
inscrito no CNPJ sob o n° 34.927 244/0001 36,
com sede na Avenida Padre Julio Maria
Lombaerd, n° 2537, Bairro Santa Rita, Macapd
AP:

.
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-

Risco: probabilidade de ocorrencia de
um acidente devido a falhas nas condlgdes
fisicas e /ou operacionais de uma barragem;

XXIV

Equipe de Seguranga da Barragem:
XXV
conjunto de profissionais responsaveis pelas
agdes de seguranga da barragem, podendo ser
composta por profissionais do prdprio

-

empreendedor ou contratada especlflcamente
para este fim;
Ciclo de Inspegdes: periodo de
realizagdo das Inspegdes de Seguranga

XXVI

-

Regulares;
a) Primeiro Ciclo de Inspegdes: ciclo de
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inspegbes compreendido entre 01 de
Novembro do corrente ano atb 30 de abril do
ano
subsequente;

b) Segundo Ciclo de Inspegbes: ciclo de
inspegbes compreendido entre 01 de maio e 31
de outubro do mesmo ano;

XXVII

-

6rgao Fiscalizador: autoridade do

poder publico responsbvel pelas agbes de
fiscalizagbo da gestao da seguranga da
barragem, seguranga a qual b de competbncia
do
empreendedor,
compreendendo
o
cumprimento das obrigagdes legais em relagbo
ao PSB e a verificagao in loco das estruturas
fisicas quanto ao estado de conservagbo e da
identificagbo de eventuais anomalias aparentes
no momento da inspegao

.

CAPlTULO II
DA MATRIZ DE CLASSIFICAQAO

.

Art 4°. As barragens outorgadas
pelo IMAP serbo por ele classificadas,
conforme a Matriz de acumulo de bgua ou
rejeitos industrials, segundo a Categoria de
Risco CRI e o Dano Potencial Associado DPA, dispostos no ANEXO I desta portaria.

-

CAPlTULO III
DO PLANO DE SEGURANQA DE BARRAGEM
PSB

-

. .

Art 5° 0 PSB b composto por atb
06 (seis) volumes:

-

Volume I Informagoes Gerais;
Volume II
Documentagao Tbcnica do
Empreendimento;
Volume III Pianos e Procedimentos;
Volume IV Registros e Controles;
Volume V Revisbo Peribdica de Seguranga de
Barragem;
Volume VI - Plano de Agbo de Emergencia,
quando exigido

-

.

.

§ 1° Os Relatbrios de ISR e ISE deverbo ser
inseridos no Volume IV do PSB;

.

§ 2°

O conteudo minimo e o nivel de
detalhamento de cada Volume estao
detalhados no Anexo II.
Segbo II
Do prazo para elaboragbo e da periodicidade
de atualizagbo do PSB

.

6°

O

PSB

deverb

ser

elaborado, para barragens novas, antes do
inicio do primeiro enchimento e para barragens
jb existentes em um prazo de 02 (dois) anos
apbs a data de publicagbo desta portaria, a
partir de quando deverb estar disponivel para
utilizagao pela equipe de seguranga da
barragem, e para consulta pelo IMAP e pela

Defesa Civil.

. .

Art 7° Em caso de alteragbo da
classificagbo da barragem, o IMAP estipularb
prazo para eventual adequagbo do PSB

.

.

CAPlTULO III
DA INSPEQAO DE SEGURANQA REGULAR
ISR

-

Segao I
Do conteudo minimo e do nivel de
detalhamento do relatbrio da ISR

.

Art 8° O PSB deverb ser
atualizado em decorrencia das atividades de
operagao, monitoramento, manutengbo, da
realizagbo de ISR, ISE e Revisbo Peribdica de
Seguranga de Barragens
RPSB, e das
atualizagbes do Plano de Agbes Emergenciais

CAPlTULO IV
DA INSPEQAO DE SEGURANQA ESPECIAL

.

Segbo I
Do conteudo minimo e do nivel de
detalhamento do relatbrio da ISE

. .

Art 11 A classificagbo do Nivel de
Perigo da Anomalia (NPA ) deverb constar no
Relatbrio da ISR e serb definida de acordo com
as seguintes orientagoes:

a) Normal: quando determinada anomalia nbo
compromete a seguranga da barragem;
b) Atengbo: quando determinada anomalia nbo
compromete de imediato a seguranga da
barragem, mas, caso venha a progredir, pode
compromete -la, devendo ser controlada,
monitorada ou reparada;
c) Alerta: quando determinada anomalia
compromete a seguranga da barragem,
devendo ser tomadas providencias imediatas
para a sua eliminagbo;
d) Emergencia: quando determinada anomalia
representa alta probabilidade de ruptura da
barragem
Parbgrafo unico No caso de anomalias
classificadas como Alerta ou Emergbncia,
deverb constar obrigatoriamente no Relatbrio
da ISR o prazo mbximo para que sejam
sanadas

.

. .

Art 12 O Nivel de Perigo Global da
Barragem (NPGB) deverb constar no Relatbrio
da ISR, considerando as seguintes definigoes:

a) Normal: quando o efeito conjugado das
anomalias nbo compromete a seguranga da
barragem
b) Atengbo: quando o efeito conjugado das
anomalias nbo compromete de imediato a

.

seguranga da barragem, mas caso venha a
progredir, pode comprometb-la, devendo ser
controlada, monitorada ou reparada

.

c) Alerta: quando o efeito conjugado das
anomalias compromete a seguranga da
barragem, devendo ser tomadas providbncias
imediatas para elimina-las
d) Emergbncia: quando o efeito conjugado das

.

anomalias representa alta probabilidade de
ruptura da barragem.
Parbgrafo unico. O NPGB sera no minimo igual
ao NPA de maior gravidade, devendo, no que
couber, estar compatibilizado com o Nivel de
Resposta previsto no artigo 27

.

Segao II
Da periodicidade de execugbo e do prazo para
elaboragbo do relatbrio da ISR

. .

Art 13 A ISR deverb ser realizada
pelo empreendedor, no minimo, uma vez por
ano.

-

§ 1° Considera se, para os fins deste artigo, o
ano civil, compreendido entre 01 de janeiro e
31 de dezembro

.

§ 2° O empreendedor de barragem enquadrada
na Classe D da Matriz constante no Anexo I
poderb realizar as inspegbes a que se refere o
caput com periodicidade a cada 2 (dois) anos.

Segbo III
Da localizagbo

§ 3° Albm das inspegoes previstas no presente
regulamento, o IMAP poderb exigir outras ISR,
a qualquer tempo

Art 9°. O PSB deverb estar
disponivel no prbprio local da barragem,

Art 14 Atb 31 de dezembro do ano
da realizagbo da ISR, o empreendedor deverb

.

Parbgrafo unico. No caso de o NPGB ser
classificado
como
Emergencia,
o
empreendedor deverb informar imediatamente
ao IMAP e b Defesa Civil.

.

PAE, incorporando os seus registros e
relatbrios, bem como as suas exigences e
recomendagoes.

-

preencher, diretamente em plataforma digital
disponibilizada pelo IMAP, o Extrato da ISR e
inserir uma c6pia digital do Relatbrio da ISR,
bem como da respectiva Anotagbo de
Responsabilidade Tbcnica.

Art. 10 O produto final da ISR b urn
Relatbrio, cujo conteudo minimo, nivel e
detalhamento estao dispostos no Anexo II

.

detalhamento do PSB

.

quando houver local disponlvel, no escritbrio
regional do empreendedor, caso exlsta, bem
como em sua sede administrativa.

.

Segbo I

Do conteudo minimo e do nivel de

Art

Pág. 33

.

. .

. .

Art 15 0 produto final da ISE b urn
Relatbrio com parecer conclusivo sobre as
condigdes de seguranga da barragem,
contendo recomendagoes e medidas
detalhadas para mitigagbo e solugbo dos
problemas encontrados e/ou prevengbo de
novas ocorrencias

.

Segao II
Da realizagbo da ISE

. .

Art 16 O empreendedor deverb
realizar ISE:

-

I
quando o NPGB for classificado como
Alerta ou Emergbncia;
II antes do inicio do primeiro enchimento do
reservatbrio;
III quando da realizagbo da Revisbo Peribdica
de Seguranga de Barragem;
IV - quando houver deplecionamento rapido do
reservatbrio;
V apbs eventos extremos, tais como: cheias
extraordinbrias, sismos e secas prolongadas;

-

-

VI

- em situagoes de descomisslonamento ou

abandono da barragem;

-

VII em sltuagbes de sabotagem;

.

§ 1° Em qualquer situagao, o IMAP, poderb
requerer uma ISE, se julgar necessbrio. O
empreendedor deverb apresentar para o IMAP
o Atestado de Confiabilidade das Estruturas e
Acessbrios da Barragem em Operagbo em um
prazo mbximo de 3 ( tres) dias apbs finalizar a
ISE

.

§ 2° As barragens classificadas na Classe D,
conforme a Matriz de Classificagbo devem

realizar ISE, obrigatoriamente, nas situagoes
dos incisos I a III deste artigo

.

.

§ 3° Assim que concluido o Relatbrio da ISE,
deve ser enviada ao IMAP uma cbpia em meio
digital em um prazo mbximo de 03 (trbs) dias.

CAPfTULO V
DA REVISAO PERIODICA DE SEGURANQA DE
BARRAGEM
Segbo I

Do objetivo

. .

Art 17 A Revisbo Peribdica de
Seguranga de Barragem tern por objetivo
veriflcar o estado geral de seguranga da
barragem, considerando o atual estado da arte
para os critbrios de projeto, a atualizagbo dos
dados hidrolbgicos e as alteragdes das
condigdes a montante e a jusante da barragem

.

Segbo II
Do conteudo minimo e do nivel de
detalhamento do relatbrio e do resumo
executivo da RPSB

.

Art. 18 Os produtos finals da RPSB
serbo um Relatbrio e um Resumo Executivo,
corresponde ao Volume V do PSB, cujos

conteudos minimos e nivel de detalhamento
estbo dispostos no Anexo II

.
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inicio da do primeiro enchimento, a partir de
quando devera estar disponivel para utilizagao

Segao III
Da periodicidade de execugbo e do prazo para
elaboragbo do relatbrio e do resumo executivo
da RPSB

.

.

-

I Classe A: a cada 05 (cinco) anos;
II Classe B: a cada 07 ( sete) anos;
ill - Classe C: a cada 10 (dez) anos;

.

.

.

Para

unico

as

Art 26 0 PAE devera ser
atualizado anualmente nos seguintes aspectos:
enderegos, telefones e e-mails dos contatos
contidos no Fluxograma de Notificagao;
responsabilidades gerais no PAE; listagem de
recursos materials e logisticos disponiveis a
serem utilizados em situagao de emergdncia; e
outras informagoes que tenham se alterado no
periodo

IV Classe D: a cada 12 (doze) anos
Parbgrafo

.

.

Art 19. A periodicidade da RPSB 6
definida em fungbo da Matriz de Classificagbo,
considerando:

-

barragens

enquadradas como:
I Classe A da matriz de classificagbo, devera
realizar as Inspegdes de Seguranga Regular com
anual,
periodicidade
com
ISR
obrigatoriedade de apresentagbo do Plano de
PAE para essa classe
Agdes Emergenciais
conforme Resolugbo ANA n° 236-2017;

-

-

II Classe B da matriz de classificagbo, deverb
realizar as Inspegdes de Seguranga Regular com
anual,
periodicidade
com
ISR
obrigatoriedade de apresentagbo do

Parbgrafo unico. E de responsabilidade do
empreendedor a divulgagbo da atualizagbo do
PAE e a substituigbo das versdes
disponibilizadas aos entes constantes dos
incisos do artigo 26 bem como a atualizagbo
das placas de identificagao conforme anexo V

.

Art. 27. O PAE deverb ser revisado
por ocasibo da realizagbo de cada RPSB

.

.

Parbgrafo unico A revisbo do PAE implica
reavaliagbo da ocupagbo a jusante e da
eventual necessidade de elaboragbo de novo
mapa de inundagbo

.

-

-

PAE para essa
classe conforme Resolugbo ANA n° 236 2017;
III Classe C da matriz de classificagbo, devera
realizar as Inspegdes de Seguranga Regular
ISR com periodicidade a cada 02 (dois) anos,
conforme Resolugbo ANA n° 236 2017;
IV Classe D da matriz de classificagbo, devera
realizar as Inspegdes de Seguranga Regular
ISR com periodicidade a cada 02 (dois) anos
Plano de Agdes Emergenciais

-

-

-

-

-

.

-

.

Art. 20 Para as barragens em fase
de instalagbo o prazo para a primeira RPSB
comega a contar do primeiro enchimento.

. .

Art 21 Em caso de alteragbo na
classificagbo, o IMAP poderb estipular novo
prazo para realizagbo da RPSB subseauente

.

. .

Art 22 O Resumo Executivo da
RPSB deverd ser enviado ao IMAP em meio
digital, atb 31 de margo do ano subsequente de
sua realizagbo, juntamente com a respectiva
Anotagbo de Responsabilidade Tbcnica ART
e com as assinaturas do responsdvel tbcnico
pela elaboragdo do Relatbrio e do
representante legal do empreendedor

-

.

CAPiTULO VI
DO PLANO DE EMERGDNCIA

Pág. 34

- PAE

Segbo I
Das diretrizes para elaboragbo, do conteudo

minimo e do nivel de detalhamento do PAE

. .

Art 23 O PAE serb exigido para
barragens de Classes A e B, conforme Matriz
de Classificagbo constante do Anexo I

.

.

Art. 24 O PAE devera contemplar o
previsto no artigo 12 da Lei Federal n° 12.334,
de 20 de setembro de 2010, e seu nivel minimo
de detalhamento deve seguir o modelo
estabelecido no Anexo II

.

.

Parbgrafo unico Para as barragens com altura
inferior a 15 m e capacidade do reservatbrio
3
inferior a 3.000.000m , o IMAP, a seu critbrio,
poderb aceitar a apresentagbo de estudo
simplificado para elaboragbo do PAE e mapa
'
de inundagbo, mediante justrficativa previa
apresentada pelo empreendedor

.

Se$bo II
Do prazo para elaboragbo e da periodicidade
de atualizagbo e revisbo do PAE

Art. 25. O PAE devera ser
elaborado, para barragens novas, antes do

SEQAO III
DA DISPONIBILIZAQAO DO PAE

.

Art 28. O PAE, quando exigido,
deverd estar disponivel, al6m do estabelecido
no art. 9° desta Portaria:

-

I na residdncia do coordenador do PAE;
II - nas prefeituras dos municipios abrangidos
pelo PAE;
III - nos organismos de Defesa Civil dos
municipios e estados abrangidos pelo PAE;
IV - nas instalagdes dos empreendedores de
barragens localizados na Area afetada por urn
possivel rompimento

.

.

§ 1° O empreendedor deve atender bs
solicitagdes de informagdes adicionais de
de
fins
para
publicas,
autoridades
esclarecimento do conteudo do PAE

.

.

§ 2° O empreendedor deverd realizar
periodicamente a divulgagao das informagdes
contidas no PAE para a populagdo inserida
dentro da Zona de Alto Salvamento ZAS

- .

Segao IV
Das situagdes de emergdncia em potencial e
das responsabilidades

.

Art 29. Ao se detectar uma
situagao que possivelmente comprometa a
seguranga da barragem e/ou de dreas no vale a
jusante, dever-se d avalia la e classificd-la, de
acordo com o Nivel de Resposta, conforme
cbdigo de cores padrbo em:

-

-

I Nivel de Resposta N°0 (cor verde): quando a
situagbo encontrada ou a agbo de eventos
extemos b barragem nbo compromete a sua
seguranga, mas deve ser controlada e
monitorada ao longo do tempo;
Nivel de Resposta N°1 (cor amarela):
II
quando a situagbo encontrada ou a agbo de
eventos externos b barragem nbo compromete
a sua seguranga no curto prazo, mas deve ser
controlada, monitorada ou reparada;
Nivel de Resposta N° 2 (cor laranja):
III
quando a situagbo encontrada ou a agbo de
eventos externos b barragem represente
ameaga b seguranga da barragem no curto
prazo, devendo ser tomadas providencias para
a eliminagbo do problema;
#
Nivel de Resposta N 3 ( cor vermelha):
IV
ou a agbo de
encontrada
situagbo
quando a
eventos externos b barragem represente alta
probabilidade de ruptura, devendo ser tomadas
medidas para prevengao e redugbo dos danos
decorrentes do colapso da barragem

-

-

-

-

.

.

§1° A convengao adotada neste artigo deve
ser utilizada na comunicagbo entre o
empreendedor, ou quern por ele for

formalmente designado e as autoridades
competentes sobre a situagao de emergdncia
em potencial da barragem
§2° O disposto nesse artigo deve, no que
couber, estar compatibilizado com o NPGB

.

.

.

.

Art 30. Cabe ao empreendedor da
barragem:

-

I providenciar a elaboragao do PAE;
promover treinamentos internos, no
II
mbximo a cada dois anos, e manter os
respectivos registros das atividades;
III participar de simulagdes de situagdes de
emergdncia, em conjunto com prefeituras,
Defesa Civil e populagbo potencialmente
afetada na ZAS;
IV designar, formalmente, o Coordenador do
PAE podendo ser o proprio empreendedor;
V detectar, avaliar e classificar as situagdes
de emergdncia em potencial, de acordo com os
Niveis de Resposta;
VI - emitir declaragao de inicio e encerramento
de emergdncia, obrigatoriamente para os
Niveis de Resposta 2 e 3 ( laranja e vermelho);
executar as agdes previstas no
VII
Fluxograma de Notificagbo do PAE;
alertar a populagao potencialmente
VIII
afetada na ZAS, caso se declare Nivel de
Resposta 2 e 3 (laranja e vermelho), sem
prejuizo das demais agdes previstas no PAE e
publicas
autoridades
das
agdes
das
competentes;
IX estabelecer, em conjunto com a Defesa
Civil e IMAP, estratbgias de comunicagbo e de
orientagbo a populagdo potencialmente afetada
na ZAS sobre procedimentos a serem adotados
nas situagdes do inciso anterior;
X providenciar a elaboragbo do relatbrio de
encerramento de emergdncia e encaminha lo
ao IMAP

-

-

-

-

-

-

.

Segbo V

Do encerramento da emergdncia

. .

Art 31 Uma vez terminada a
situagao de emergdncia, o Coordenador do
PAE deverb providenciar a elaboragdo do
Relatorio de Encerramento de Emergdncia, em
atb 60 dias, contendo:

I - descrigbo detalhada do evento e possiveis
causas;
II - relatbrio fotogrdfico;
III - descrigao das agdes realizadas durante o
evento, inclusive cbpia das declaragdes
emitidas e registro dos contatos efetuados;
indicagbo das dreas afetadas com
IV
identificagbo dos niveis ou cotas altimbtricas
atingidas pela onda de cheia, quando couber;
V - consequencias do evento, Inclusive danos
materials a vida e b propriedade;
VI - proposigdes de melhorias para revisbo do
PAE;
VII - conclusoes sobre o evento; e
VIII - cidncia do responsdvel legal pelo
empreendimento;
Pardgrafo unico. Deverd ser encaminhada ao
IMAP cbpia, em meio digital, do Relatbrio de
Encerramento da Emergdncia, assim que
concluido e o empreendedor deverd comunicar
oficialmente todos os agentes envolvidos,
publicos ou privados, na agbo de emergdncia
da barragem

.

CAPiTULO VII
DA QUALIFICAQAO DOS RESPONSAVEIS
TDCNICOS

. .

Art 32 Os responsbveis tbcnicos
pela elaboragbo do PSB, do PAE, da RPSB, da
ISE e da ISR deverbo ter registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
com atribuigdes profissionais para projeto ou
construgbo ou operagbo ou manutengbo de
barragens compativels com as definidas pelo
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(CONFEA), e deverbo recolher Anotagbo de
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Responsabilidade T6cnica destes servigos

.

. .

Art 33 A RPSB e a ISE deverao ser
realizadas por equipe multidisciplinar de
especialistas com competdncia nas diversas
disciplinas que envolvam a seguranga da
barragem em estudo

.

.

Pardgrafo unico A equipe a que se refere o
caput deve ser composta de profissionais
externos ao quadro de pessoal do
empreendedor, contratada para este fim

.

CAPiTULO VIII
DA IDENTIFICAGAO E ALERTA NAS
BARRAGENS

.

Art 34. As barragens outorgadas
pelo IMAP devem confer no local ou nas
imediagdes onde foi construido o barramento,
placas
que
informem
sobre
sua
IDENTIFICAQAO e ADVERTENCIA

.

Segdo I
Da placa de identificagao de barragem

. .

-

Art 35 Entende se por PLACA DE
IDENTIFICAgAO DA BARRAGEM, como sendo
urn acessbrio, confeccionado em metal,
afixado em local visivel e junto ao barramento,
contendo dados de suas caracteristicas e com
o fim de informagao

.

. .

Art 36 A placa de identificagao
devera ser instalada nas duas ombreiras
(margens) direita e esquerda do barramento,
em local visivel e sempre desobstruido de
vegetagSo, objeto ou construgao que possa
dificultar a sua visualizagao

.

.

.

Art

37

As

placas

de

“IDENTIFICAgAO” sao obrigatorias para as

barragens com as caracteristicas determinadas
na Lei Federal 12.334 de 2010 ou as barragens
enquadradas pela Matriz de Classificagao nas
classes A, B ou C conforme Anexo I

.

.

Paragrafo unico A Placa de Identificagao
devera estar conforme o disposto no anexo V

.

Segao II
Da placa de advertincia da barragem

.

Art 38. Entende se por PLACA DE
ADVERTENCIA DA BARRAGEM, como sendo
um acessorio, confeccionado em metal,
afixado em local visivel e junto ao barramento,
contendo informagdes que alertam sobre
riscos, perigos, etc

-

operagao;
b) barragens em operagao, na fase de
renovagdo do Ato de Outorga;
c) ou em qualquer fase, quando solicitado pelo

.

IMAP

.

Paragrafo unico Caso o empreendedor e o
responsavel tecnico sejam a mesma pessoa,
este devera realizar 2 (duas) assinaturas,
sendo uma no campo EMPREENDEDOR e
outra no campo RESPONSAVEL TECNICO

.

. .

Art 42 A elaboragao do PSB, a
assinatura das Fichas de Inspegao, assim
como, dos Relatbrios de Inspegao, devera ser
efetuada por equipe de seguranga de barragem
composta de profissionais integrantes de seu
quadro de pessoal ou por equipe externa de
profissionais qualificados e capacitados
contratada para esta finalidade

.

.

. .

.

.

de
placas
As
40.
” sao obrigatdrias para todas
“asADVERTENCIA
barragens exceto para as barragens
enquadradas pela Matriz de Classificagao na
classe D

Art

.

.

Paragrafo unico A Placa de ADVERTENCIA
dever& estar conforme o disposto no Anexo VI

.

CAPiTULO IX
DAS RESPONSABILIDADES

.

Art. 41 O empreendedor deve
assinar juntamente com o responsavel tdcnico
do empreendimento, apresentar ao IMAP,
Declaragdo do Estado Geral, Conservagao e
Seguranga da Barragem e uma copia devera
ser protocolada junto ao processo de Outorga,
conforme Anexo III para:

a) barragens novas, na fase de inicio de

.

43
Art
A elaboragao dos
documentos tecnicos referentes aos itens
citados nesta Portaria, deverao ser confiados
exclusivamente a profissionais legalmente
habilitados, com registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,

aos seus beneficiarios diretos e usuarios da
barragem

.

.

§ 2° Quando houver mais de urn beneficiario
direto da barragem, poderd ser constitulda
associagao para fins de obtengdo de outorga e
responsabilidade legal quanto a seguranga da
barragem

.

.

§ 3° As barragens identificadas pelo IMAP que
nao tiverem empreendedor identificado no
prazo referido no caput poderdo ser objeto de
processo
de
descomissionamento,
desmobilizagdo e demoligao.

. .

Art 49 Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicagao.

.

MARIA EDILENE PEREIRA R1BEIRO
Diretora Presidente \ Interina
Decreto n° 1126 - 12/04/2018

-

ANEXO I
QUADRO PARA CLASSIFICAGAO DE
BARRAGENS PARA DISPOSICAO DE
RESIDUOS E REJEITOS

.

.

.

.

. .

.

MacapS-AP, 19 de Dezembro de 2018.

-

elaboragao
unico
dos
A
Paragrafo
documentos prevista no caput, bem como a
habilitagao e qualificagSo dos profissionais s§o
consonantes ao previsto no Art 32. e Art 33
desta portaria

NOME DA

BARRAGEM:
NOME DO
EMPREENDEDOR:
DATA:

-

. .

Art 44 Os empreendedores de
barragem existente, independentemente de sua
classificagao ou categoria, que ainda ndo
possuem outorga de direito de uso de recursos
hidricos, deverao encaminhar pedido de
outorga ao IMAP no prazo m& ximo de 60 dias.
Art. 45. Os empreendedores de
barragem existente, independentemente de sua
classificagao ou categoria, estao sujeitos a
qualquer momento a exigencia da assinatura e
apresentagao do Atestado de Confiabilidade
das Estruturas e Acessorios de Barragem em
Operagao quando exigidos pelo IMAP
conforme Anexo IV

.

^

FAIXAS DE

CRI
,
> = 60 ouEC g10 n
35 a 60
< 35

CATEGORIA DE RISCO
ALTO

CLASSIFICAGAO

MEDIO
BAIXO

(*) Pontuagao (10) em qualquer coluna de
Implica
(EC)
Conservagao
Estado de
automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA
e a necessidade de providencias imediatas
pelo responsavel da barragem

.

PONTOS

-

I.2 DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA)

FAIXAS DE

CAPITULO X
DAS SANQOES

PONTOS

1.1 CATEGORIA DE RISCO (CR )
1
Caracteristicas TAcnlcas (CT)
Eatado da Conserva ao ( EC)
2
3
Plano de Seguranga de Barragens (PS)
| PONTUACAO TOTAL (CRI) * CT + EC ? PS

CLASSIFICAGAO

DANO POTENCIAL

DPA

ASSOCIADO
ALTO

> = 13

MEDIO

7 < DPA < 13
< 7

BAIXO

RESULTADO FINAL DA AVALIAQAO:

.

Art. 46 O nao cumprimento das obrigagdes
previstas nesta Portaria e a apresentagao de
informagoes inveridicas ao IMAP, sem prejuizo
de outras sangoes legalmente previstas,
conforme o caso, sujeitarao o infrator as
penalidades previstas em legislagdo, tais
como, suspengSo ou revogagSo do Ato de
Outorga de Uso de Recursos Hidricos e de
suas respectivas licengas ambientais

.

CATEGORIA DE RISCO
DANO POTENCIAL ASSOCIADO

CAPiTULO XI
DAS DISPOSigOES FINAIS
Art 47. Os empreendedores de
barragens existentes deverao elaborar o PSB,
o PAE, quando exigido, e realizar a primeira
RPSB no prazo m& ximo de dois anos, a partir
da publicagao desta Portaria

.

.

Art. 48. Os empreendedores de
barragens existentes que ainda ndo possuem
outorgas de direito de uso de recursos
hidricos, deverao encaminhar pedido de
outorga ao IMAP

.

§ 1° A responsabilidade pelas barragens ndo
assumidas por nenhum 6rg3o publico de
governos federal, estadual ou municipal, e por
nenhum agente privado, podera ser atribuida

Alto / M6dlo / Baixo
Alto / M6dlo / Baixo

1.1 QUADRO DE CLASSIFICAGAO QUANTO A
CATEGORIA DE RISCO (RESlDUOS E
REJEITOS)

-

1

.

-

Art 50° Revogam-se as disposigdes
em contrdrio
GABINETE DA DIRETORA PRESIDENTE DO
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DE ORDE

e ser objeto de Anotagao de Responsabilidade
Tecnica ART, consoante exigido pela Lei n°
6.496, de 7 de dezembro de 1977, com
indicagdo explicita, no campo de atividade
tecnica da ART, da atribuigdo profissional para
prestagao de servigos ou execugao, conforme
o caso, de projeto, construgao, operagao ou
manutengdo
de barragens, observados
criterios definidos pelo Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA

.

Art 39 A placa de ADVERTENCIA
devera ser instalada nas duas ombreiras
(margens) direita e esquerda do barramento,
em local visivel e sempre desobstruidos de
vegetagao, objeto ou construgao que possa
dificultar a sua visualizagao
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Altura (a)

Altura 15m
(0 )

15m < Altura
< 30m
(1 )

30m Altura
60m

( 4)

Altura > 60m

(7)

CT

£ (a att c):

Comprimento
(b)

Comprimento
50m
(0)

VazSo de Projeto (c)

CMP (Cheia MAxima ProvAvel)
ou Decamllenar
( 0)

50m <
Comprimento <

Milenar

200m

( 2)

( 11

200
Comprimento S
600m
(2)
Comprimento >
600m
(3)

TR

500 anos
( 5)

TR Inferior a 500 anos ou

Deeconheclda/ Estudo rtio
confiAvel
(10)
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rcUlbrlo da InipafJo
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responsavel da barragem.
PONTOS

I.4 - DANO POTENCIAL ASSOCIADO ( DPA )
DANO POTENCIAL

2 - ESTADO DE CONSERVAQAO - EC
Confiabilidad
e das

PercolagS

Deformagdes

Estruturas

0

(«

a Recalques

Extravasoras
( d)

>

Estruturas
civis bem

N& o exlstem
deformagdes
e recalques

PercolagS
o
totalmente
controlada
pelo
sistema de
drenagem

mantidas a

am operagSo
normal/barra
gam sem
necessidade
de estruturas
extravasoras
( 0)

com
potencial de
comprometi
mento da
seguran9a
da estrutura
(0)

( 0)

Deterlorapao

PS « l < h atA I ):

Nao existe
deterioragflo de

1.2 - QUADRO DE CLASSIFICAgAO QUANTO
AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA )
(RESIDUOS E REJEITOS)

taludes e
paramentos
( 0)

Volum
e total

Estruturas
com

problemas
identificados
e medidas
corretivas
em
implantagao
( 3)

paramento

s, taludes
e
ombreiras
estAveis e
monltorad

Falhas na
protegao dos
taludes e
paramentos,
presen9a de
vegetagSo

(2)

(2)

com
problemas

corretivas

de jusante,
paramento
s, taludes

ExistAneia de
trincas e

OU

sem
implantagio

abatimentos

das medidas

corretivas
necessArias
6)

<

medidas

corretivas
necessAria

arbustiva

Alto I M6dlo / Balxo

DANO POTENCIAL

Alto / MAdlo / Balxo

ASSOCIADO

1.3 - QUADRO DE CLASSIFICAQAO QUANTO A
CATEGORIA DE RISCO ( ACUMULACAO DE
AGUA)

ando na 6rea

armazena apenas

-

^

residuos Class# II B Inertas , segundo a

INEXISTENTE
(nio existent
quaisquer
instala;Oss na

area afetada a
jusante da
barragem)

Tipc de
AIt ura

Comptlmento

(«l

W

Barragam
quarflo t o
material de

Tipo de

kfad da

fundasl

Barrage

*

Vazio da
Propto

cwistiucio

Id)

t«l

to

Concroto

Rocha

*ntr•40» 3S
•Ml

Ptoyivafl ou

entre 11
3«
ana
P)

Mllerur
(I

o

w

( 0)

NBR 10.004 daABNT)
(0)

exposta,
AXiaa

(area afetada

POUCO
Peque

no
500 mil

aS
milhbe

s m*
(2)

FREQUENTE
(nto exlstem
pessoas ocupando

ou Areas protegidas

jusante da
barragem, mas
existe estrada

especifica, exciuidas
APPs, e armazena
apenas residuos
Classe II B Inertes ,

to de
material

ExistAneia de
trincas ,
abatimentos

ou com
vazAo
crescente

OU

ou
do

escorregame
ntos, com
potencial de

material

comprometi

contldo,

mento da
seguranga

infiltragao

com

da estrutura

potencial
de
comprome
tlmento da
seguranga
da
sstrutura
(10)

( 10)

em leglsiagAo

-

sagundo a NBR
10.004 da ABNT)
(2)

( 3)

u
dt

eonvendonal

Ii)

CMP (Chela

Mixlma

not

DecamStnar

PI

concentragSo

a

jusante da barragem
n4 o apresenta Area
de Interesse
ambiental relevante

parmansntemente
a Area afetada a

vicinal de uso
local)

S 200m

( existe pequena

SIGNIFICATIVO

corretivas
necessArlas
( 6)

s 15m

BAIXO

POUCO

ds jusante
com
carreamen

(10)

(Area afatada a
jusanta da barragem
encontra se
totalmente
dascaracterizada de
suas condi bes
naturals e a estrutura

afetada a jusante
da barragem)
(0)

nas Areas

corretivas

INEXISTENTE
( nio exlstem
pessoas
permanents s/resid
entes ou
temporirias/transit

presenga de
vegetagAo
arbbrea, sem
ImplantagAo
das medidas

( 6)
SurgAncia

identificados
, com
redugAo de
capacidade
vertente e
sem medidas

W

CATEGORIA DE RISCO

superficial,
ferragsm

s

Estruturas
com
problemas

AVALIACAO:

Erosdes

ombreiras
sem
implantagA
o das

necessArias
( 6)

< » 10

INSIGNIFICANTE

Muito
Peque
no
< = 500
mil m'

ID

nas Areas

identificados
esem
ImplantagAo
das medidas

BAIXO

1 - CARACTERI'STICAS TiCNICAS - CT

OS

Estruturas

Impacto s6 ck>econdmico
Id)

Impacto ambiental

atdrio
(»l

Existdncia de
trincas e
abatimentos
com medidas
corretivas
em
Implantagao

( 3)
Umldade
ou
surgAncia

Exlxtincla da
populagio a
jusante

do

reserv

MEDIO

> * 16
10 < DPA < 16

RESULTADO FINAL DA

Paramentos
( g)

Umldade

ou
aurgdncia
nas Areas
de jusante,

ALTO

CLASSIFICAGAO

dos Taludes /

DPA

ASSOCIADO

FAIXAS DE

de instalagdes

residencies,
agrfcolas,

Industrials ou

de infraestrutura de
relevancia
sOcio
econOmlco
cultural na Area
afetada a
jusante da
barragem)

-

-

Rocha

Aivtruru o

*

altaradi
dura

pedrj I concrete

1$m < Allun <
ComprXimXo
33 m
> 20dm
ID
1)

cfcMpIcoJ

- CCR *

»

*

com

conerato ml do

traumaII

to

(D

•

*

PI

(D

Depress& es
acentuadas nos

taludes,
escorregament
os, sulcos
profundos de
erosAo, com
potencial de
comprometime
nto da
seguranga da
estrutura

Rocha
altarada

FREQUENTE
(nAo exlstem
pessoas ocupando

MAO (0
6

mllhbe
s a 25
milhde

(10)

sm
(3)

’

SIGNIFICATIVO

modsrada

( Area afetada a
jusante da barragem
aprasenta Area de

exists rodovia
municipal ou
estadual ou federal
ou outro local e/ou

relevante ou Areas
protegidas em
legislagAo especifica,
exciuidas APPs s
armazena apenas
residuos Classe H B
Inertes , segundo a
NBR 10.004 da ABNT)
(6 )

de permartAncIa
eventual de
pessoas que
poderSo ser
atingidas)

TMTI

( existe

parmanentemente
a Area afstada a
jusante da
barragem, mas

empreendimento

am

MEDIO

interesse ambiental

.

-

(S )

concantracAo
de inslalagOes
residenciais,
agricolas,
industrials ou

trataman
tor
roclu

hofnoQtoei) t
«nroc »merrto /

Mm i Aitura i
Mm
13)

•rra e

»i e
*1»«anos
t

aRtrad

(

*

PI

TR

P)

fralurada

roca mento

inos
* sea
(«)

trataman

ta

PI

de Infra-

estrutura de

relavAncia
sbeio

-

econbmlco cultunl na Area
afetada a
jusanta da
barragem)
(3 )

Rocha

<

aKtcad
mol 1
saproito
/ solo

*

*

Alturs > Mm

PI

« arx>t

OU >

inoi

TR < MJO anoa

80
ou

D »iconh cl<U /

Estudo*nAo

som

informif

compact

conllivol
( 1

30

«

«

()

(4)

EC «I(d atsg ):
ALTO
(existe aKa
concentre gAo
de Instalagfies

EXISTENTE
(exlstem pessoas
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3 - PLANO DE SEGURANQA DE BARRAGEM -

ocupando

MUITO

e

permansntemsnle

SIGNIFICATIVO

25

a Area afetada a
jusante da
barragem,
portanto, vidas

s m1

humanas poderio

(4)

ser atingidas )
(10)

(barragem armazena
rejeitos ou residuos

sdlldos classlflcados

-

na Class II A NAo
Inertes, segundo a
NBR 10004 daABNT)
(8)

*

PS
EMrtXura
Organizacio
halt

Oocuma
ntagko
da
Ptojeto
(hi

QuailIk agio

doa

PtsnaMonal
ana Equip

*

a

*

Saguranga
da Barragem

da
maiSos

para

*
Sagiaan
*•

Imipc( c

a da

(

exigldo pato

RaUlliloi da Ktip«c3o
a rrrtrytot rntrlo da
instrianardaglo a da

.

Muito

6rg4 o

Anailia da Saguranga

fiscalizttiofl

ID

Grand

Plano da A(lo

.

Emwganclal
PAE Iquando

tiacullv
0«
"como

-

conatrul
do
|0)

admlnl strati

va com
proEsstonal
tdcnico
quaIIIca do
rcspancival

seguranga
da barragam

M

-

econdmlco
cultural na Area
afetada a
jusante da
barragem)
(5)

( h)

MonK ota
manta

mantos
para
Incpasio

-

sm'
( 6)
Emd ragularmarda

* d
reliUnoe
Poaaul PAE

to)

2 - ESTADO DE CONSERVAQAO - EC

AGRAVADO

mllhfta

monMoia

Confiabilldada

das Estruturas
Extravasoras
(g )
Estruturas civis e

*
*

tidroeletromecin
i-cas em pieno

a monltoramanto com
tua na
lnstriana>rU(So a de

.

funcionamento /
canais de

AnilIt da S guranga
[Cl

*

manto
oparact

*
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SIGNIFICATIVO

> = 50

manuals
da
pcscadl

CT =I(a ate f):

MUITO

in

Ptajelo

-

estrutura de

relevAncia sbio -

(barragem armazena
rejeitos ou residuos
sdlldos classlflcados
na Classe I
Perigosos segundo a
NBR 10004 da ABNT)
(10)

e

Pdtaul

Pesna
taadada

agricolas,
industrials ou
da infra

Manuals
Rrocadl

•I

(

residenciais,

Grand
milhOe
sa 50
milhOe

Solo
residual
f aluviia

o

aproxlma ? 4 o ou
da restitulgao ou
vertedouro (tipo

DPA = l (a at6 d):

»

(i

solelra llvre)

desobstruidos
POSH
prods sional

*

Projeto
tiacullv
OBU

"como
eonttrul

-

do

Mcnlco
quakficado

(prOprlc ou

comrat ado)
responsaval
pala

seguranga
da banagem
(D

.
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QUADRO PARA CLASSIFICAgAO DE
BARRAGENS DE ACUMULAgAO DE AGUA

aparts s

manual
da
procerk
mentos

dt

Nlo possul PAE

(nlo a ailgido
palo Argto

RKiIlzadorl
( 3)

mcneora

Emile regularmeme
aparas ralal t1ot de

«

AniUte de Seguranga
[!)

va satn
Projeto

basics
(41

profiuionil

Ikcraco
quallflcado
raaporukval

NOME DA BARRAGEM:
NOME DO EMPREENDEDOR :
DATA:
I.3 - CATEGORIA DE RISCO ( CR )
Caracteristlcas Tdcnlcas ( CT)
1
Estado de Conservagflo (EC )
2
3
Plano de Seguranga ds Barragens
( PS )
PONTUAQAO TOTAL (CRI) = CT EC
PS

Poaaul

de

prvccdl

.

InspaqAo

da barragem

HI

p n
eegurence

mtnios

de

PAE em

•laboracio HI

Emila raguiamttnle
aparas rataldoos da
InspegSo t
monitorrntanlo
(4)

P)

PONTOS

FAIXAS DE

CLASSIFICAGAO
Nao
N o pouui

*unload
*

al
(»1

posiut

*

ou

memos

*

prccadi

llcnlco

t omuls

qualifleado

para
monitor
manloa
kupacla

pal

*

aaguran

i

^

da barragem
( )

*

RISCO
ALTO

CRI
>

= 60 ou EC* > = B C )

MEDIO

35 a 60

BAIXO

< * 35

manual

arknlrk strati

va
rasponslval

*

s

HI

Nlo pMtui PAE
( qu ndofo»

*

iigdo pito
5rglo
kacikxadar )
1 1

*

*

Emd reguUnnenta
apenaa ralatAdos d

*

kwpaslo visual
(S)

*

mas sem font

**

Pontuagao (maior ou igual a 8) em qualquer
coluna de Estado de Conserva$ao (EC) implica
automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA
e necessidade de providencias imediatas pelo
(* )

riscos a
estrutura vertente

iii.

CATEGORIA DE

Projato
concaltu

leas preparadas

para a opera;Ao,
energia de
emergencia I
canais ou
vertedouro (tipo
solelra llvre ) com
erosdes ou
obstru;0e$,
porAm sem

mento
(3|

apenas
manual

HdroeletromecAn

ds suprimento de

Po au!

unldadt
admlnl siratl

Estruturas civis e

Estruturas civis
comprometlda8
ou dispositivos
hidroeletromecan
ices com
problemas
identificados,
com reduglo de
capacidade de
vazio e com
medidas

corretivas em
implantacAo /

canais ou
vertedouro (tipo

soleira llvre) com
erosbes e/ou

parcialmente
obstruidos , com
risco de
compromebment

o da estrutura
variants

.

( 71

Detarioragao
Confiabilidade
dos Taludes I
das Estruturas Percola Ao (i) DeformacOes
e Recalques
de Adu Ao
Paramentos
U)

^

IM ^

00

Eclusa (')
(0

Estruturas
civis e

dlsposltlvos PercolagAo
hidroeletromec totalmente
controlada
D nicas am
condlgdes
pelo sistema
adequadas de de drenagem
manutengio e
(0 )

-

Inexiatenta
( 0)

NAo poaaui
eclusa (0)

Inexiatante
( 0)

funcionamento
(0)

Estruturas
civis
comprometlda
Umldade ou
s ou
surgencia nas

disposltivos

Falhas na
protagAo dos

ExistAneia
taludes e
jusante,
Civis e
trincas e
paramen tos ,
hidroeletro paramentos , abatimentos
problemas
presents de
de pequena
meeAnlcas
taludes ou
arbustos de
identificados,
ombreiras
extensAo e
bem mantidas
pequena
com redufAo
e funclonando
establllzadas Impacto nulo
de capacidade
extensAo e
(D
(D
e /ou
de vazAo e com
impacto nulo
monitoradas
(1)
medidas
( 3)
corretivas em
hidroeletrome -

de

Areas de

Estruturas

-

canicas com

ImplantagAo
(4 )

Estruturas
civis

Umldade ou
surgAncia nas
s ou
Areas de
dispositivos
jusante,
hldroeletrome
paramentos,
cAnlcas com
taludes ou
problemas
ombreiras
,
identificados
sem
com redugAo
tratamento ou
de capacidade
em fase de
de vazAo e sem
diagnostico
medidas
(6)
comprometida

-

corretivas
( )

«

Erosdes
ExistAneia da superficial ,

trincas e

ferragem

aballmantos
de Impacto
considerAvel
gerando
necessidade
de estudos
adicionais ou

exposta,

-

monitora
mento

( S)

*

Estruturas
civis

comprometida

s ou

crescimento

dispositivos
hidroeletro
mscanicas
com
necessidade problemas
de monrtora derttiTicados e
mento ou com medidas
atuagAo
corretivas em

de vegetacao

generalizada
gerando

-

-

corretlva
(5 )

ImplantagAo
( 2)
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Estruturas civis

Registros de OperagAo;

[ quando

comprometidas
ou dispositivos
:An
i-cas com

DepressAes
Surgencia nas Existencia de acentuadas
nos taludes
areas de
trincas,
escorregaabatimentos
jusante,
ou escorre
mentos,
taludes ou
gamentos
sulcos
ombrelras
com carrea expressivos, profundos de
mento de com potencial erosAo, com
material ou de comprome potencial de
comprotimento da
com vazAo
seguranga metimento da
crescente
( a)
( )
seguranga
(7)

.

problemas

identificados,
com redugAo de
capaddade de
vazlo e sem

-

-

medidas

-

corretivas/
canals ou
vertedouro ( tipo
soleira livre)
obstruidos ou

«

Estruturas
civis

comprometida
s ou

dispositivos
hidroeletro
mecAnlcas

-

com
problemas
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sem medidas
corretivas

Midio

POUCO

3IGNIFICATIVO

existem de 1

FREQUENTE (nAo
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( quando a Area afetada

aS
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residencials
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ocupando
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milhAe
s a 76
milhAe
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jusante da
barragem, mas
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(4|

’

sm
( 2)

Registros de Monitoramento e InstrumentagAo;

e

.-

etc ou quando for area
de interests ambiental e

a Area afetada a
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encontrar -se pouco
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industrials
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Volume IV
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(D

(4)
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municipal,
estadual, federal
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Grand
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milhAe
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( quando a Area afetada

incluir Areas de protegio

residencials

EC = l ( g ate I):

s a 200
milhAe
em*
(3)

.
.

integral - ESEC PARNA,
REBIO, etc inclusive
Terras Indigenas ou
quando for de grande
interesse ambiental em
seu sstado natural)

empreendimento
de permanftncia
eventual de
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-

InstrumentagAo exlstente ;

Classificaglo do NPGB (Normal, Atengio, Alerta ou

EmergAncia );

ResponsAvel
do
Assinatura
Clente do representante legal do empreendedor.

e

comerciais,
sgricolas ,
industrials
ou da
infraestrutur

Resultado de Inspegio de Seguranga Especial da barragem e de
suas estruturas associadas;

ReavaliagAo do projeto existente com anAlise conclusive da
sstabilidade da barragem , de acordo com os critArios de projeto
splicAveis A Apoca da revlsao;

a na Area
afetada da
barragem)
( 3)

( S)

atingidas)
( 8)
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•

AtualizagAo das sAries
estudos hidrolAgicos a confrontagAo
desses estudos com a capacidade dos dispositivos de descarga
existentes, se pertinents ;
ReavaliagAo dos procedimentos de operagAo, manutengio, testes ,
nstrumentagao e monitoramento;

ALTO

ReavaliagAo do Plano de Agio de EmergAncia - PAE, quando for o
caso;

(existe

grande
concentrag!

3 - PLANO DE SEGURANCA DA BARRAGEM PS

ode
instalagAes
residencials

quallflcag
Ao
tAcnlca
dos
profission
ais da
equipe de
Segurang
ade
Barrage n

ExistAnci
ade
document

agio de
projeto

<n)

Multo
Procediment
os de

roteiros de
inspegAes
de
seguranga e

Regra

RelatArios

operadon

de inspegio
de

al dos
disposibv
os de

de
monitorame

nto
(P )

seguranga
com anAlise

Grand
e > 200
milhAe
sm
(8)

’

e

descarga
da
barragem

InterpretagA

(Q )

(r)

e

EXISTENTE
(existem pessoas
ocupando
permanentemente
a Area afetada a
jusante da
barragem,
portanto, vldas
humanas poderao
ser atingidas)
(12)

Estrutura

organizac
ional e

comerciais,
agricolas,

estrutura

organizac
ional com
tAcnico
responsA

Projeto

•

"como
construid

vel pela

o"

segurang

(0)

Possul e
aplica
procediment
os de
inspegio e

Sim ou
Vertadour
o tipo

soleira
livre
(0)

monitorame
nto

a da

Possui
tAcnico
responsA

Possui e
aplica

vel pela

procediment

segurang
a da
barragem
(4)

os de

NAo

relatArios
sem

(8 )

periodicidad

e

inspegAo
( 3)

melhorias a implementar para reforgo da
seguranga da barragem;

a e servigos
de lazer a

Estimativa preliminar dos custos A prazos para implantagio das

-ecomendagAes;

turismona
Area afetada

Resumo Executive, contendo:
Identificagio da barragem e empreendedor;
Identlficagio do ResponsAvel TAcnico pela Revisio
Periodica;
Periodo de realuagAo do trabalho;

da barragem
ou
InstalagAes

Listagem dos esludos realizados;

ConclusAes;

RecomendagAes;
Plano de agAo de melhorias e cronograma de
mplantagAo das agfles Indlcadas no trabalho

.

ApresentagAo e objetivo do PAE;

DPA = £ ( a ate d):

denbficagAo e eontatos do Empreendedor, do Coordenador do PAE
a das entidades constantes do Fluxograma de Notificagio;

DescrigAo geral da barragem e estruturas associadas, incluindo

acessos a barragem e caracteristicas hidrolAgicas, geolAgicas

I.5 - QUADRO DE CLASSIFICACAO DA
BARRAGEM QUANTO AO DANO POTENCIAL
ASSOCIADO E A CATEGORIA DE RISCO

Emite os

apenas

Infraestrutur

portuirias

(0)

de

ConclusAes sobre a seguranga da barragem;

ou servigos
de
navegagio)
(»!

Emits
ragularment
e os
relatArios
(0)

anteriores das RevisAes PeriAdicas

Seguranga de Barragem;

RecomendagAes de

de

o

(0)

Projeto
executlvo
ou "como
construld
o"
|2|

RevisAo dos relatArios

Volume V

RevisAo PeriAdica de Consideragoes sobre eventual reavaliagAo da classlficagio quanto
Seguranga da Barragem A Categorla de Risco e quanto so Dano Potencial Associado;

Industrials,

(o)
Possul

executlvo

RelatArios de InspegAes de Seguranca de Barragens,
devendo conter:
do
do
legal
representante
IdentlflcagAo
empreendedor;
IdentificagAo do responsAvel tAcnico pela elaboragAo
do RelatArio e respective AnotagAo de Responsabilidade TAcnica;

ComparagAo com os resultados da InspegAo de
Seguranga Regular anterior;
AvaliagAo das condigAes e dos registros da

^

M OIO
( quando
existem mals
de S atA 30
instalagAes

permanentemente

hidriulicos, elAtrlcos e

Ficha de inspegio visual preenchida, englobandc
lodas as estruturas da barragem e a indicagio de anomalies;
AvaliagAo e registro, inclusive fotografico, de todas
causas,
suas
as
avaliando
encontradas,
anomalias
desenvolvimento e consequincias para a seguranca da barragem;

com estruturas

(nio existem
pessoas ocupando

equipamentos

de

Recursos materials s logisticos na barTagem:
Classificagao das situag&es de emergAncIa em potencial conforme
Nivel de Resposta;

Volume VI

MATRIZ DE CLASSIFICAQAO

Plano de Agio de
EmergAncia

( 3)

e

iismices;

Procedimentos

(incluindo

de

notificagio

o Fluxograma de Notificagio) e

Sistema de Alerta;
Responsabilidades no PAE ( empreendedor, Coordenador do PAE
equipe tecnica e Defesa Civil);

.

ilntsse do estudo de inundagAo com os respectivos mapas,
ndicaglo da ZAS e pontos vulneraveis polencialmente afetados;

DANO POTENCIAL ASSOCIADO

NAo

possui
estrutura
organizac

ional e
responsA
vel
tAcnico

Projeto
bislco
(4)

Possui e nio
aplica
procediment
os de

pela

segurang
a da

NAo emite os

Alto

relatArios

Medio

Baixo

(5)

inspegio e
monitor me
nto
(5)

*

Alto

A

B

c

M6dio

A

c

D

Baixo

A

D

D

barragem
(8)

ANEXO II

CONTEUDO MlNIMO E NIVEL DE
DETALHAMENTO DO PLANO DE SEGURANQA
DE BARRAGEM (PSB)

(6)

CONTEUDO MlNIMO

VOLUMES

inexiste
document
agAo de

CaracterlzagAo do empreendimento;

Caracteristicas tAcnicas do Projeto e da ConetrugAo ;

Volume I

IndicagAo da Area do enlorno das instalagAes e seus respectivos
acessos a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupagAes
permanentes;
Estrutura organizacional, eontatos dos responsivels e qualificagAo
tAcnica dos profisaionais da equipe de seguranga da barragem;

InformagAes Gerais

£ (n at6 r):

Quando for o

caso, indicagAo da entidade responsivel pela regra

operacional do reservatArio;

e quanto ao

Classificagio da barragem quanto a Categoria de Risco

Dano Potencial Associado.

I.4 - QUADRO DE CLASSIFICAGAO QUANTO
AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO ( DPA )
( ACUMULAGAO DE AGUA )

Para barragens construidas antes de 21/09/ 2010: Projetos em nlvel
BAsIco e/ ou executlvo. Na inexistencia desses projetos , estudos
simplificados no que se refere a caracterizagAo geotecnica do
nacigo, (undagAes e estruturas associadas, levantamento
geomAtrico ( topografia) a estudo hldrolAgico/hidriulico das
Bstruturas de descarga;

Impacto

Potencial de
perdae de vidas

Impacto ambiental

humanas
(b)

(0

-

sAcio
econAmlco
( d)

Volume II

Para as barragens construidas apos 21/09/ 2010: Projeto como

Manuals dos Equipamentos;
Licengas

milhAe
Sm
(D

’

INEXISTENTE
(nAo existem
pessoas
permanentes /
residentes ou

POUCO SIGNIFICATIVO
( quando a Area afetada
da barragem nAo
represents Area de
Interesse ambiental,
Areas protegidas em

temporirias/transit
ando na Area
afetada a Jusante

legislagio especifica ou
encontra se totalmente
descaracterizada de

da barragem)
( 0)

-

suas condigoes
naturals)

(D

.

amblantais outorgas e demais requerimentos legais.

Nome completo e assinatura do responsavel
pela inspegao

INEXISTENT
E
(Quando nAo
existem
quaisquer
InstalagAes e
servigos de
navegagAo

na area
afetada por
acidente da
barragem)
( 0)

Declaro para fins de comprovagSo junto
ao Instituto Natureza do Tocantins - IMAP, que
realizei a Inspepao de Seguranca da Barragem
acima citada , gerando o relatorio de inspegao
na data
/ 20
N°
, e atesto a
/
/
de
estabilidade , confiabilidade das estruturas e
condigoes seguras de operagAo.
A barragem (informar resumidamente
de forma clara as condigdes gerais das
estruturas da barragem ).

/f)
DocumentagAo TAcnica construldo ( As bu/ ;

do Empreendimento

Peque
no < =
S

Empreendedor:
Propriedade:
Coordenadas:
N° da OUTORGA:
ResponsAvel TAcnico
N° de registro CREA:
Municipio:
Data da ultima inspe$ao:

dentificagao do Empreendedor;

projeto
(O

PS =

.

BARRAGEM

monitorame
ntoe
inspegAes

(6)

Formulirtos de declaragAo de inicio da emergencia, de declaraglo
de encerramento da emergAncIa e de mensagem de notificagio;
RelagAo das entidadei publicas e privadas que receberam cOpla do
=»AE com os respectivos protocolos de recebimento

DECLARAGAO DO ESTADO GERAL,
CONSERVAQAO E SEGURANGA DA

os para

Projeto

conceitua
i

de Treinamento do PAE;

ANEXO III

NAo possui e
nio aplica
procediment

Anteproje
to ou

3Iano

Meios e recursos disponivels para serem utilizados em situagoes
de emergencia em potencial;

CATEGORIA DE RISCO

Regra

operacional dos dispositivos de descarga;

Planejamento das manutengAes;

Volume III

Pianos e Procedimentos

» lano de monitoramento e instrumentagAo;
Planejamento das inspegAes de seguranga da barragem;

,

Cronograma de testes de equipamentos hidrAullcos

jnecinicos.

elAtricos

Nome completo e assinatura empreendedor

cDIÁRIO OFICIAL

Macapá,04.01.2019

Autor e Responsavel T6cnico:
Nome do RT da barragem
Tftulo profissional ( ex.: engenheiro civil ) - N?
registro profissional ( ex.: CREA )
ART de Projeto:
ART de Execute:

Local e Data

FormagSo Profissional e N° de registo CREA

ANEXAR

ESTE

A

Pág. 38

DOCUMENTO

Nome e Contato de emergencia:

A

RESPONSABILIDADE
DE
ANOTAQAO
TECNICA - ART ESPECIFICA PARA A( S)

POSTERIOR
PARA
BARRAGEM(ENS)
JUNTADA NOS AUTOS DO PROCESSO.
ESTA DECLARAQAO POSSUI VALIDADE
SER
( DEVERA
OUTORGA
A
IGUAL
DE
PROCESSO
NO
APRESENTADO
OUTORGA.

A placa devera possuir dimensoes
retangulares minimas de 70 cm x 100 cm de
modo que as inscrigdes possam ser legiveis
mesmo a distancia.
A cor de fundo da placa devera ser
clara e as inscrigdes de cor escura visando
uma melhor visibilidade.

ANEXO IV
ATESTADO DE CONFIABILIDADE DAS
ESTRUTURAS E ACESS6RIOS DE BARRAGEM
EM OPERAgAO
Atesto para os devidos fins, em
resposta ao Oficio de Inconformidade do IMAP
N°
/ 20 que depois de solicitado pelo

IMAP,

ANEXO VI

^

MODELO DE PLACA DE ADVERT NCIA DAS
BARRAGENS PARA SER AFIXADA NO LOCAL
DE INSTALACAO DA BARRAGEM

ATENQAO!

empreendedor:

o

_, com o acompanhamento do
Responsavel
Tecnico:
_ (REALIZOU/REALIZARAM ) uma Inspegdo de
Seguranga de Barragens Especial, para
averiguar E ATESTAR a seguranga na

AREA DE RISCO, NAO PERMANEQA
NESTE LOCAL!
PROIBIDO NADAR E PESCAR

da

operagdo
Barragem
Coordenadas:

SI

estando APTA para continuar em
operagao sem comprometer e expor risco de
acidente sobre o referido citado no oficio de
inconformidade.

E, Fuso

A placa deverd possuir dimensdes
retangulares minimas de 70 cm x 50 cm de
modo que as inscrigdes possam ser legiveis
mesmo a distancia.
A cor de fundo da placa devera ser
clara , com a inscrigao de “ ATENgAO” em cor
vermelha e demais inscrigdes em cor escura
visando uma melhor visibilidade.

007/2018-TCE/ AP, que dispoe sobre as
unidades cujos dirigentes maximos devem
apresentar relatorio de gestao referente ao
exercicio de 2018, especificando a forma, os
conteudos e os prazos de apresentagSo, nos
termos do art. 4°, da Instrugdo Normativa
TCE/ AP n° 01, de 20 de setembro de 2017
N°
CONSIDERANDO Decisao Normativa
008/2018-TCE/ AP, que dispoe acerca das
Unidades Jurisdicionadas, cujos responsaveis
terSo as coisas de 2018 julgadas pelo TCE
especificando a forma, os conteudos e os
de apresentagdo das pegas
prazos
complementares , nos termos do art. 5 °, da
instrugdo Normativa TCE/ AP n° 01 de 20 de

setembro de 2017.
RESOLVE:
ART.10 Instituir a Comissao Especial de
Contas-CEC para analisar os dados contidos
no Relatdrio de Gestao deste 6rgao , referente
ao exercicio de 2017 e realizar a emissao do
Relatdrio dando conformidade as informagdes
nos termos contidos na Instrugao Normativa IN
N° 001/2018 ad CGE/ AP.
ART. 2° A comissao a que se refere o artigo
anterior serd composta pelos seguintes
servidores: CLAUDIO CELIO GbES CONRADO ,
Gerente da Ger§ncia de Tecnologia, FGS-3, na
qualidade de presidente, MARIA DAS GRAQAS
da
Coordenadora
NOBRE,
HOMOBONO
Coordenadoria de Contabilidade FGS -1, na
qualidade de membro, e JOSE MOREIRA DA
SILVA FILHO, Gerente de Produgao - FGS-3 ,
na qualidade de membro.
ART.3° Fica determinado que os servidores
efetivos , assessores e cargos comissionados
sempre que requisitados deverao prestar todas
as informagdes necessarias ao comprimento
do objeto da presente portaria.
ART.40 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicagao . De -se ciencia , publique-se e
cumpra-se.
De-se Ciencia , Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CENTRO
DA
DE GESTAO DA TECNOLOGIA
INFORMAgAO-PRODAP, em Macapd-AP , 28 de
dezembro de 2018.
JOSE LUTIANI

Presidem

TA DA SILVA

?RODAP

ERRATA
Nome completo e assinatura do responsavel
pela inspegdo

Local e Data
1
Formagdo Profissional e N° de registo CREA

ANEXAR A ESTE DOCUMENTO A ANOTAgAO
DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

ESPECIFICA PARA A(S) BARRAGEM(ENS)
PARA POSTERIOR JUNTADA NOS AUTOS DO
PROCESSO.
SER
DEVERA
COMUNICADO
ESTE
APRESENTADO QUANDO SOLICITADO PELO
IMAP.

Na Portaria n°. 422 \ 2018 - UPE/IMAP, de
29 de Novembro de 2018, publicada no Diario
Oficial do Estado n°. 6819 de 13 de Dezembro
de 2018, com circulagao na mesma data :

Onde se Le: No
2018.

periodo de 10 a 13. 12.

Leia - se: No periodo de 11 a 14.12. 2018

NOME DA BARRAGEM (C6D IMAP)
Tlpo da Barragem: TERRA
N« da Licenga Ambiental:
N< da Outorga:
ENDEREgO: nome da fazenda ou
empreendimento, estrada de acesso, km, cidade,

estado

PROPRIETARIO: nome do proprietdrio

Edson Frangas dos Santos

PORTARIA N.° 341/2018-UP/CAF-PESCAP
0 Diretor Presidente da AGENCIA DE PESCA DO
AMAPA, no uso das atribuigdes conferidas pelo
Decreto n.° 4647 de 29 de Novembro de 2017, e
tendo em vista o teor do Memo. N.° 157/ 2018GAB/PESCAP

Institui a Comissdo de Tomadas de
Contas Especial

Macapa-AP, 21 de Dezembro de 2018.

CONSIDERANDO nos termos da Instrugdo
Normativa/TCU N° 71/2018, de 28/11/2012,
compete d Secretaria de Controle Interno /CGU, na
emissao do relatdrio e certificado de Auditoria sobre
processos de Tomadas de Contas Especiais,
manifesta-se sobre a adequada apuragao dos fatos,
indicando, inclusive, as normas ou regulamentos
eventuais infringidos, a correta identificagao do
responsavel e a precisa quantificagao do dano e das
parcelas eventualmente recolhidas.

MARIA EDILENE PEREIRA RIBEIRO
Diretora - Presidente \ Interina
Decreto n° 1126 - 12/04/2018

ANEXO V

MODELO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DAS
BARRAGENS PARA SER AFIXADA NO LOCAL
DE INSTALAQAO DA BARRAGEM

Pescap

Prodap
Jose Lutiano Costa da Silva

RESOLVE:

PORTARIA N° 85/ 2018-PRODAP
O Presidente do Centro de Gestao da
Tecnologia
da Informagdo no uso das atribuigdes que Ihe
sdo conferidas, pelo Decreto n° 0052 de 02 de
janeiro de 2015 e Lei n° 0310 de 05 de
dezembro de 1996 e alteragao - Lei n° 318 de 23
de dezembro de 1996 ,

R E S O L V E:
CONSIDERANDO

Decisdo

Normativa

N°

Art. 10 Instituir a Comissao de Tomadas de Contas
Especial— TCE tern por objetivo apurar
responsabilidade por ocorrdncia de dano a
Administragao Publica - com levantamento de
fatos, qualificagao do dano, identificagao dos
responsaveis, tendo em vista o Oficio n.°
1612/2018-GAB/PGE

Art. 2° A comissao a que se refere o artigo anterior
sera composta pelos seguintes servidores: Ddurio
Alexander de Freitas , na qualidade de
presidente, Euleny Samara Cunha Silva Pereira

