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SOBRE O RELATÓRIO 

 
O Relatório de Atividades da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – 

SOPH, tem como objetivo apresentar ao governo, sociedade, operadores portuários, 

trabalhadores portuários e agentes ligados ao setor, os principais resultados do ano. Por 

obrigação legal, a prestação de contas só é remetida aos órgãos no mês de Fevereiro do ano 

subsequente, mas a Diretoria, primando pela transparência das informações descreve as 

ações empreendidas, seu desempenho e as principais mudanças gerenciais que marcaram o 

exercício logo no início de cada ano. As informações são fornecidas pelos gestores de cada 

área que realizam o monitoramento de suas atividades com base no planejamento estratégico 

da Empresa. Produzido e disponibilizado para o público desde o ano de 2006, o relatório de 

atividades tem versões digital e impressa, enviada para o próprio governo do Estado de 

Rondônia, ao qual esta empresa é vinculada, órgãos de controle externo e órgãos 

fiscalizadores como a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ e demais 

parceiros, além de ser colocado à disposição do público em uma versão online que pode ser 

acessada no portal da SOPH: www.soph.ro.gov.br. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Apresentação 

O grande desafio da gestão da diretoria executiva da SOPH em 2016 foi administrar o segundo 

ano consecutivo de recessão no Brasil, buscando dar continuidade aos negócios e sua 

viabilidade, atentando para os limites críticos e da efetividade estratégica. 

O cenário de crise instalado, principalmente no segundo semestre do período de referência 

deve-se principalmente a estiagem prolongada que afetou o rio Madeira, inviabilizando grande 

parte da navegação, resultando em drástica queda no faturamento da SOPH. 

A queda nas operações portuárias também ocorreu em função da redução na produção de 

grãos na região do Mato Grosso, ocasionado pelo baixo do volume de chuva no Estado 

vizinho. O município de Porto Velho também sentiu o efeito da estiagem e da seca histórica 

do Madeira. Um balanço prévio da Secretaria Municipal de Fazenda revela um prejuízo de R$ 

50 milhões aos cofres do município, dinheiro que 

fará falta no Orçamento 2017. 

Grande parte do prejuízo econômico do setor da navegação poderia ter sido evitado, caso a 

contratação dos serviços de dragagem do rio estivesse consolidado até o mês de julho, 

período ideal para a execução da obra. Ocorre que o processo licitatório, realizado pelo DNIT, 

teve desfecho somente no final do ano de 2016, deixando a tão esperada e necessária 

dragagem do canal de navegação para 2017. A expectativa é que daqui em diante o canal de 

navegação do rio Madeira se mantenha com calado 

mínimo que possibilite a trafegabilidade das embarcações de forma ininterrupta o ano todo. 

Não nos descuidamos de mantermos uma gestão austera, e assim como no 

ano de 2015 mantivemos a política de contenção de gastos. Só para citar um exemplo, os 

diretores e funcionários não utilizam veículos e nem telefones da empresa. 

Nossa arrecadação em 2016 foi de três milhões a menos que 2015, o que nos levou a pedir 

ajuda do governo estadual no mês de novembro, mesmo que momentaneamente. O aporte 

de capital à SOPH por parte do governo é necessário para que a empresa possa equilibrar 

receitas e despesas. O Porto presta serviços públicos de caráter essencial sem finalidade 

lucrativa, mantido com a receita de taxas e tarifas portuárias, sendo estas afetadas, em função 

da baixa movimentação em razão da seca ocorrida no rio. 

Termo de Compromisso com a União firmado em 2014 

Graças ao esforço das equipes técnica da SOPH e da Secretaria de Infraestrutura Portuária, 

do Ministério dos Transportes Portos e Aviação Civil - MTPA, após atualizarmos e redefinimos 

metas conseguimos viabilizar e receber o repasse de recursos financeiros do Governo Federal 
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e fechamos o ano de 2016 com R$ 19 milhões em caixa, para fazer face a execução dos 

projetos que contemplam o projeto de modernização do Porto previsto no programa de 

planejamento estratégico do Governo de Rondônia. 

Por uma questão de justiça registra-se o empenho pessoal do deputado federal Marcos 

Rogério, que preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Portos e Navegação, na defesa 

dos interesses da SOPH junto à União, para que tais recursos fossem disponibilizados. 

A SOPH participou da Rondônia Rural Show (inclusive palestras) onde pode apresentar o 

potencial do Porto, demonstrando que dispõe de capacidade operacional para promover o 

embarque e desembarque das exportações e importações do pequeno, médio e grande 

empreendedor do Estado. Da mesma forma participou de eventos promovidos pela FIERO e 

SEBRAE com empresários. 

O Porto se mantém como o único porto público alfandegado da Amazônia Ocidental, e 

adequou as estruturas do galpão lonado às exigências da Receita Federal em função da 

destruição total do antigo galpão, causado por uma intempérie climática ocorrida em outubro 

de 2015. 

Para 2017, espera-se, logo nos primeiros meses, a prorrogação do contrato de arrendamento 

da Hermasa em tramite no PTPA. Projetamos um expediente repleto de metas a serem 

cumpridas, licitações e início de obras dos projetos de revitalização e modernização portuário, 

prezando pela governança corporativa, otimização de recursos (humanos e investimentos) e 

gestão de confiabilidade. 

 

   Francisco Leudo Buriti de Sousa 

  Diretor Presidente 
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O PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO 
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QUEM SOMOS 
 

O QUE É 

O Porto de Porto Velho é administrado pela SOPH, constituída sob a forma de empresa 

pública com personalidade jurídica de direito privado e de capital fechado, sendo regida pelo 

seu Estatuto Social e pela legislação aplicável. Possui autonomia administrativa, técnica, 

patrimonial e financeira e seu capital é organizado na forma de ações ordinárias nominativas, 

tendo o Governo do Estado de Rondônia a exclusividade na detenção destas. 

  

O QUE FAZ 

Visa à administração e à execução da prestação de serviços portuários. Entre as suas 

competências estão: implantar, conservar e executar a política de infraestrutura de transporte 

aquaviário do Estado, exercer as atividades referentes à infraestrutura portuária, envolvendo 

a construção, manutenção, operação e implantação dessa infraestrutura em Rondônia. Suas 

atividades também perpassam a fiscalização e a promoção da preservação dos recursos 

naturais e a proposição de desapropriação de bens, entre outras competências. Presta, 

portanto, serviços públicos de caráter essencial, sem finalidade lucrativa.  

 

ESTRUTURA 

A SOPH possui autonomia para gestão de seus recursos. Suas atividades seguem as 

diretrizes definidas pelo Governo do Estado de Rondônia além da Secretaria de Infraestrutura 

Portuária - SIP. De acordo com o estatuto da SOPH, aprovado em julho de 1999 e revisado 

em janeiro de 2016, sua estrutura administrativa está organizada da seguinte forma: Órgão 

Colegiado, composto pelo Conselho Superior e pelo Conselho Fiscal, cuja funções são, 

respectivamente, a deliberação superior dos assuntos referentes à SOPH e a fiscalização de 

sua execução; Conselho de Autoridade Portuária, sugerir alterações do regulamento de 

exploração do porto; alterações no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto; ações 

para promover a racionalização e a otimização do uso das instalações portuárias; medidas 

para fomentar a ação industrial e comercial do porto; ações com objetivo de desenvolver 

mecanismos para atração de cargas; medidas que visem estimular a competitividade; e outras 

medidas e ações de interesse do porto. 
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Sua composição é constituída por membros titulares e respectivos suplentes do poder público, 

da classe empresarial e da classe dos trabalhadores portuários, sendo presidido por um 

membro do MTPA. 

Órgão de Direção Superior e Representativo, composto pela presidência; Órgão de 

Fiscalização, Consultoria Jurídica, Planejamento e Administrativo Financeiro, composto pela 

Assessoria (jurídica, de planejamento e especial) e pela Comissão Permanente de Licitação 

(CPL); e Órgão Técnico e de Execução Administrativa, composto pela Diretoria Administrativa 

e Financeira que se subdivide em: Administrativo (ligando-se os setores de pessoal e de 

almoxarifado e patrimônio) e Financeiro (ligando-se os setores de faturamento e contabilidade) 

e pela Diretoria de Fiscalização e Operação, subdividida em seção de engenharia, operação 

e de equipamentos.  

As competências de cada setor também estão detalhadas no Estatuto Social da Instituição. 

As deliberações finais de assuntos de interesse da SOPH estão sob responsabilidade do 

Conselho Superior, sendo que também cabe a este baixar resoluções, aprovar seu estatuto, 

entre outras atividades de cunho superior. Ao Conselho Fiscal compete analisar e emitir 

parecer sobre os documentos financeiros da instituição.  

 

DIREÇÃO EXECUTIVA 

Ao Diretor Presidente, compete a função de representar a instituição e de zelar pela execução 

das normas, estando subordinadas a ele as assessorias, coordenadorias e assessorias 

técnicas, cuja função é preparar e relatar os documentos que serão enviados à Presidência 

para deliberações. As atividades referentes aos processos licitatórios da SOPH estão sob a 

competência da CPL, também ligada diretamente à presidência, assim como a unidade de 

segurança. 

A Diretoria Administrativa e Financeira compete as atividades de direção, coordenação e 

controle de assuntos relacionados aos âmbitos de pessoal, de material, de patrimônio, de 

transporte, de serviços gerais e de execução orçamentário-financeira. A terceira diretoria e 

aquela relacionada com a própria atividade fim da empresa é a Diretoria de Fiscalização e 

Operação, a qual cabe coordenar, orientar e dirigir as atividades de fiscalização e aquelas 

ligadas às operações portuárias. 
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Organograma Geral 
 

 

 

Fonte: SOPH/2017 

Imagem 1. Organograma Geral 
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1 Gestão Administrativa 

Ao descrever e analisar a estrutura de gestão da empresa, sua forma organizacional e seu 

regime de atuação, passamos as modificações em relação ao quadro de pessoal, em seguida 

a quantificação das atividades administrativas realizadas pelos diversos setores, aplicação de 

recursos próprios, recursos recebidos através do termo de compromisso entre a Secretaria de 

Portos da Presidência da República – SEP, hoje Ministério do Transportes, Portos e Aviação 

Civil através da Secretaria de Infraestrutura Portuária (SIP) e a SOPH. 

Seguindo diretrizes de Governo, que considerando o cenário de imprevisibilidade que se 

formou em 2016, a Diretoria Executiva não teve outra alternativa senão promover diversas 

alterações no quadro de pessoal, medidas drásticas no planejamento orçamentário e 

financeiro a fim de reduzir custos, prezando a eficiência e eficácia da gestão.   

 

1.1Quadro de pessoal 

Em 2016, ocorreram as seguintes ações na área de Recursos Humanos da SOPH: 

 Convocação de 03 candidatos aprovados no Concurso para o cargo de Técnico em 

Operações Portuárias; 

 Contratação de 10 empregados comissionados nos termos da Lei 2.447/2011; 

 Contratação de 07 estagiários; 

 Rescisão de 03 empregados efetivos a pedido; 

 Exoneração de 15 comissionados e rescisão de 08 contratos de TPA’s; 

 Término de Contrato de 04 estagiários. 

Após contratações e desligamentos o quadro de empregados ficou composto em 31/12/2016 

por 70 colaboradores, incluindo a Diretoria e Conselho Fiscal. 

 

Alterações no quadro de remunerações 

Com base na Lei 2447/2011, a SOPH concedeu a progressão de 4% aos empregados 

admitidos em 2014, após os trabalhos da comissão de avaliação.  

O salário do engenheiro civil do quadro foi reajustado após pleito judicial, com base no salário 

da categoria. 

Em decorrência da queda da arrecadação da SOPH, o reajuste anual dos empregados, 

previsto no acordo coletivo, não foi concedido. Atualmente, aguarda a discussão na esfera 

judicial e está previsto para ser decidido em Fevereiro/2017. 
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Sistemas de controle 

Implantação do Banco de Horas para compensação de Jornadas; 

 

Capacitação, treinamentos e cursos 

 Saúde ocupacional e mental voltadas para profissionais da segurança pública, 

promovido pela Polícia Militar de Rondônia, com a participação de 22 guardas 

portuários;  

 Gestão de Contratos e Controle de Pagamentos; 

 Processo Administrativo e Sindicância no Serviço Público; 

 Elaboração de Termo de Referência, Licitações, Fiscalização e Execução de Contratos 

na Escola de Contas do TCE/RO; 

 Gestão Pública e Compras com Eficiência na Administração Pública; 

 Suprimentos de Fundos; 

 Seminário “Administração Pública Antifrágil e Governança Pública Inovadora”; 

 Participação nos cursos realizados pela Escola de Governo: Análise Swot, Português 

Instrumental, Atendimento ao Público, VI Workshop do Conselho Multissetorial de 

Gestão de Pessoas; 

 Programa de Desenvolvimento de Lideranças; 

 

Outras atividades 

 Contratação do Seguro de Vida Coletivo em Grupo (Conforme previsto em Acordo 

Coletivo); 

 Exames laboratoriais e Avaliações de Saúde Ocupacional para todos os colaboradores; 

 Palestra sobre Conscientização de Prevenção ao Câncer de Mama (Outubro Rosa);  

 Palestra sobre Conscientização de Prevenção ao Câncer de Próstata (Novembro Azul). 

Em Novembro de 2016 foi realizada a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalhador Portuário – (SIPATP), onde foram abordados temas como: 

 Normas de Segurança no Trabalho; 

 Formas de Prevenção a LER/DORT; 

 Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva; 

 Saúde do trabalhador, HIV e prevenção de acidentes. 

A tabela a seguir apresenta a composição do quadro de pessoal a SOPH. 
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Tipo de Cargo Número de Funcionários 

Assessores 5 

Assistentes, Técnicos e auxiliares 8 

Analistas 3 

Direção e Coordenação 3 

Estagiários 6 

Guarda Portuária 22 

Técnicos e Demais funcionários 15 

Trabalhadores Portuários - Diretos 8 

TOTAL 70 

Tabela 1. Composição do quadro de pessoal 
Fonte: SOPH/2017. 

 

O maior número de funcionários está concentrado nos cargos de nível médio, mas detentores 

de nível superior. São auxiliares e assistentes que estão lotados tanto nos setores 

administrativos como operacional e guarda portuária. Ressalta-se, que a maioria dos cargos 

de confiança são ocupados por trabalhadores portadores de diploma de nível superior, 

atendendo a exigência para o exercício da função. 

A guarda Portuária também tem grande representatividade na estrutura funcional da 

instituição, totalizando 22 funcionários. 

Segue gráfico com a representatividade de funções: 

 

Gráfico 1 – Representatividade percentual de funções 
Fonte: SOPH/2017. 
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1.2 Atividades Administrativas 

A atividade administrativa é a gestão propriamente dita, de bens, interesses qualificados como 

gerais, de acordo com os preceitos do Direito e da Moral, visando o desenvolvimento do bem 

comum. Toda atividade desenvolvida pela Administração decorre do fato de fazermos parte 

da administração pública e deve privilegiar a coisa pública. 

Dessa forma, o gestor, dentro dos limites da lei, mesmo sendo a SOPH uma empresa de 

personalidade jurídica de Direito Privado, desenvolve atividades oficiais como elaboração de 

memorandos, ofícios, pareceres, portarias, despachos dentre outros. Sempre orientado pelo 

princípio da legalidade, transparência e eficiência e também precisa ser avaliado, no sentido 

de concretizar material e efetivamente a finalidade proposta. 

 

A seguir, é quantificada as atividades administrativas oficiais elaboradas pelos setores da 

empresa. 

Item Setor Hierarquia 
funcional 

Atividades Administrativas 

1 Gabinete DIRPRE Foram emitidos 79 memorandos, abertura de 150 
processos administrativos, emitidos 539 ofícios; 
elaboração de 128 portarias; publicações no diário 
oficial: 102; homologações: 19 e confecção de ATA: 
10. 

2 Assessoria Administrativa 
e Financeira 

DAF Elaboração de 98 memorandos para abertura de 
processos administrativos; elaboração de 17 termos 
de referência. 

3 Engenharia DFO Elaboração de 24 memorandos; 03 ofícios; abertura 
de 04 processos;  

4 Divisão de Infraestrutura 
Portuária 

DFO Elaboração de 83 memorandos; elaboração de 21 
ofícios; emissão de 11 comunicados. 

5 Unidade de Segurança DIRPRE Elaboração de 109 memorandos, acompanhamento 
de 06 prisões. 

6 Setor de Faturamento Divisão Contábil-
Financeira/DAF 

Elaboração de 15 memorandos; Em virtude do não 
adimplemento de faturas, foram elaboradas 18 
notificações de cobranças; Elaboração de 03 ofícios; 
Emissão de 790 faturas relativas as operações 
portuárias. 

7 Comissão Permanente de 
Licitação - CPL 

Assessoria Jurídica 
de Contratos e 
Licitação/DIPRE 

Foram realizadas 20 licitações, das quais 13 na 
modalidade Pregão Eletrônico, 05 presencial, 01 
convite e 01 Tomada de Preços.  

8 Setor de Recursos 
Humanos 

Divisão 
administrativa/DAF 

Elaboração de 63 memorandos; Convocação de 03 
candidatos aprovados no Concurso para o cargo de 
Técnico em Operações Portuárias; Contratação de 
10 empregados comissionados; Contratação de 07 
estagiários; Rescisão de 03 empregados efetivos a 
pedido; Rescisão de 15 empregados 
comissionados, sendo 08 por determinação do TCE; 
Término de Contrato de 04 estagiários. 

9 Coordenadoria Jurídica DIRPRE Elaboração de 53 pareceres, 29 despachos, 12 
ofícios e 36 memorandos;13 contratos e 13 termos 
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aditivos; realização de 88 audiências no decorrer 
deste ano e confecção de 152 ações judiciais. 

10 Coordenadoria de Gestão 
Portuária 

DIRPRE Confecção de 26 memorandos, elaboração de 13 
termos de referência, recepção de 12 grupos 
empresariais, 13 apresentações institucionais. 

11  Setor de Gestão 
Ambiental e Segurança e 
saúde no Trabalho 
Portuário 

DIRPRE Confecção de 12 memorandos, 05 termos de 
referência, 06 notificações; 08 ofícios 

12 Comunicação e Marketing DIRPRE Elaboração de 12 memorandos; Solicitação de 
abertura de 03 processos; Atendimento demandas 
do e-sic: 04; Atendimento às demandas da 
imprensa. 

Tabela 2. Quantificação das atividades Administrativas 
Fonte: SOPH/2017 

 

1.3 Receitas 
Em 2016, a receita bruta da SOPH totalizou R$ 7.599.012,56, 31,86% a menos do que a 

receita faturada em 2015, quando a administração portuária totalizou R$ 10.420.808,59. Esse 

montante refere-se apenas a recursos obtidos através da cobrança das tarifas portuárias 

(preço público) dos vários serviços portuários colocados à disposição da sociedade. É 

importante frisar, que essa queda na arrecadação, conforme já havia ocorrido em 2015, se 

deve primordialmente dois fatores: fim da arrecadação da tarifa de armazenagem das cargas 

de projeto utilizadas nas obras das usinas do Rio Madeira; segundo, a autorização por parte 

da ANTAQ, da operação de terminais portuários rudimentares a jusante do Porto Público, o 

que ocasionou uma evasão, principalmente de cargas gerais e a operação de inúmeros 

terminais privados ilegais na cidade de Porto Velho – RO. 

 

 
Figura 1 – Evolução das Receitas Totais da SOPH 

Fonte: SOPH/2017 
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1.4 Gestão Patrimonial 
Ao observar as receitas derivadas da SOPH, considerando aquelas oriundas da prestação de 

seus serviços através das tarifas portuárias, nos últimos seis anos (2010 a 2015) é possível 

verificar uma significativa variação, uma vez que os valores eram de aproximadamente R$ 7 

milhões em 2010, passando para aproximadamente R$ 16.976.858,04 milhões em 2013, 

caindo para R$ 7.599.012,56 milhões em 2016 o que demonstra uma imprevisibilidade de 

receita, contudo, como explicitado em outros tópicos, uma variação previsível em virtude das 

obras das usinas do Rio Madeira. 

Um fator que chama a atenção é o percentual das receitas de arrendamento portuário no 

montante total arrecadado, pois em 2016 os arrendamentos representam 9,42% total da 

receita bruta, fator que deve servir de alerta sobre a necessidade de buscar-se novos 

arrendamentos e inserir uma política de empresa agressiva para tal. 

ANO RECEITA BRUTA ARRENDAMENTO % 

2010 7.211.312,00 433.534,04 6,00% 

2011 9.573.954,39 459.850,60 4,80% 

2012 16.906.691,00 484.132,00 2,90% 

2013 16.976.858,04 515.654,18 3,03% 

2014 15.073.661,99 547.601,88 3,63% 

2015 10.420.808,59 589.369,01 5,66% 

2016 7.599.012,56 644.861,95 9,42% 

2016 (Recursos União) 15.000.000,00   

Tabela – 06 Movimentação receita SOPH 
Fonte: SOPH/2017 

 

Nessa linha, segue o gráfico que mostra a evolução das principais fontes de receita do Porto 

de Porto Velho entre 2015 e 2016: 
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1.5 Da aplicação dos recursos 
Como narrado no item 1.3, a receita de 2015 em relação a 2014, pelo quarto ano consecutivo 

apresentou um decréscimo de 21,86 %. No entanto, devido a análise do cenário da economia 

e por determinação do próprio governador, foi realizado avaliação prévia com o objetivo de 

reduzir custos sem limitar recursos importantes para os resultados da companhia. Por isso, 

foram elencados todos os custos da empresa através de histórico, realizados cortes naqueles 

que menos interferiam na participação da receita e no próprio oferecimento do produto final 

que é a satisfação da comunidade portuária, nosso principal cliente 

Um importante protagonista da redução de custos foi a contribuição dos funcionários que 

seguiram as metas pré-definidas pela direção. Com essa estratégia, alcançou-se redução de 

gastos com itens como: material de expediente, manutenção de equipamentos, telefone e 

combustível. 

 

1.6 Gastos 
Investimentos que a SOPH realiza para fornecer seus serviços, da análise, constata-se uma 

evolução nos gastos dos exercícios anteriores. Visto que em 2010 os gastos totais (custos + 

despesas) eram da ordem de R$ 5,4 milhões, passando para aproximadamente R$ 10 milhões 
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em 2012 e R$ 16 milhões em 2014. A partir de 2015, imprimiu-se um planejamento estratégico 

com vistas, como já descrito, com o intuito de reduzir gastos encerrando o referido ano com 

R$ 11.079.875,09. Em 2016 foi contabilizado gastos da ordem de R$ 10.269.025,91, 7,32% a 

menos que 2015, fruto dos profundos cortes: telefone celulares funcionais em 100%; redução 

em 50% em diárias e viagens; redução em 80% em cursos, palestras e seminários; redução 

em 19,14% no consumo de combustível e 18% no consumo de materiais de expediente. 

 

ITEM DESCRIMINAÇÃO  2015 2016 % 

1 CUSTOS   5.582.618,09 5.666.269,21 1,50% 

1.1 Custos com pessoal 3.539.132,76 3.630.788,49 2,59% 

1.2 Outros Custos - Materiais e Serviços 2.043.485,33 2.035.480,72 -0,39% 

1.2.1 Serviços de Dragagem/Paliteiro 154.053,90 109.520,00 -28,91% 

1.2.2 Serviços de Conservação e Limpeza 596.656,60 576.592,11 -3,36% 

1.2.3 Manuteção e Conserto de Maquinas/Equipamentos 555 7.283,17 1212,28% 

1.2.4 Locação de Bens Moveis 21.129,00 21.560,00 2,04% 

1.2.5 Manutenção e Conservação de Veiculos   1.032,10   

1.2.6 Combustiveis e lubrificantes 27.336,08 19.371,02 -29,14% 

1.2.7 Manutenção e conservação de rampas   4.710,68   

1.2.8 Energia eletrica 253.334,40 266,019,89   

1.2.9 Materias de escritorio   646,37   

1.2.10 Materias de consumo   1.661,73   

1.2.11 Mensalidade ogmo   160.000,00   

1.2.12 Seguro de veiculos   2.416,60   

1.2.13 Depreciação   421.923,43   

1.2.14 Amortização   410.210,48   

1.2.15 Manutenção e conservação de bens moveis 39.336,98 5.948,35 -84,88% 

1.2.16 Material de informatica 3.335,93 1.108,94 -66,76% 

1.2.17 Material eletrico   1.978,72   

1.2.18 Manutenção de bens imoveis 8.268,36 21.847,37 164,23% 

1.2.19 Fotocopias e autenticações 53,9 166,00 207,98% 

1.2.20 Material de segurança 293,02 287,51 -1,88% 

1.2.21 Seguro predial   446,25   

1.2.22 Seguro de equipamentos   3.750,00   

 

ITEM    DESCRIMINAÇÃO         2015 2016 % 

2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.497.257,00 4.602.756,70 -16,27% 

2.1 Despesas Administrativas 5.256.890,39 4.494.600,68 -14,50% 

2.2 Outras Despesas Administrativas 869.753,18 224.996,34 -74,13% 

2.2.1 Água 3.351,80 4.147,70 23,75% 

2.2.2 Combustível e Lubrificantes 12.681,75 3.939,67 -68,93% 

2.2.3 Mensalidade Serasa 2.906,79 1.540,01 -47,02% 

2.2.4 Materiais de Escritório 3.576,19 4.124,15 15,32% 

2.2.5 Taxas e Emolumentos 4.139,84 3.700,04 -10,62% 
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2.2.6 Serviços Contábeis 25.950,00 59.400,00 128,90% 

2.2.7 Materiais de Consumo 1.298,93 483,45 -62,78% 

2.2.8 Copa 4.072,29 9.916,22 143,50% 

2.2.9 Manutenção e atualização de software 16.268,14 17.526,22 7,73% 

2.2.10 Seguros de veículos 0 1.527,46   

2.2.11 Manutenção e conservação de veículos 82.414,26 1.001,94 -98,78% 

2.2.12 Fotocópias/encadernações e autenticações 7.236,20 1.262,76 -82,55% 

2.2.13 Telecomunicações 8.546,19 0,00 -100,00% 

2.2.14 Manut. E Consevção de Bens Imóveis 1.472,26 826,55 -43,86% 

2.2.15 Serviços Gráficos 0 190,00   

2.2.16 Correios 42,45 298,43 603,02% 

2.2.17 Material de Informática 14.276,70 22.330,20 56,41% 

2.2.18 Certificado digital 654 275,00 -57,95% 

2.2.19 Serviço de Acomp. Processual 888 888,00 0,00% 

2.2.20 Publicações 0 9.812,59   

2.2.21 Despesas c/evento 0 12.356,60   

2.2.22 Correios 0 95,95   

2.2.23 Locação de bens móveis 0 6.250,00   

2.2.24 Taxa de Adminsitração  0 6.095,03   

2.2.25 Brindes e Presentes 0 2.975,67   

2.2.26 Livros, Jornais e Revistas 0 5.041,00   

2.2.27 Serviços de Chaveiro, Carimbo e Plotagem 2.851,00 960,19 -66,32% 

2.2.28 Construção Asso. Bras. De Ent. Portuárias 0 5.600,00   

2.2.29 Materiais de Primeiros Socorros 0 215,99   

2.2.30 Serviço de Agenciamento 0 0,07   

2.2.31 Multas indedutíveis 56.781,22 0 -100,00% 

2.2.32 Seguro Predial 0 1.041,28   

2.2.33 Despesas Financeiras 217.941,80 88.987,76 -59,17% 

2.2.34 Despesas Tributárias 22.424,81 19.168,26 -14,52% 

 

1 Receitas 10.420.808,59 7.107.345,14 -31,80% 

2 Gastos  -11.079.875,09 

-

10.269.025,91 -7,32% 

 Lucro (prejuízo) do Exercício -659.066,50 -3.161.680,77   

 

 

 

1.7 Relação de atividades licitatórias 

Em 2016 a SOPH, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), a Equipe de Pregão, 

conduziu 20 Licitações, das quais 13 na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica, 05 na 

modalidade Pregão em sua forma Presencial, 01 na modalidade de Convite, 01 na modalidade 

de Tomada de Preços, conforme, a seguir: 
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MODALIDADE PROCESSO Nº OBJETO VALOR (R$)  

Pregão Eletrônico 

nº 01/SOPH/2016 

 

016/SOPH-RO/2015 

(VOLUME I) 

Aquisição e Instalação de 02 (duas) Balanças Rodoviárias 

Eletrônicas equipadas com software de gerenciamento de 

pesagem. (Recursos do Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil – MTPA / Termo de Compromisso SEP nº 

003/2014). 

 

FRACASSADO 

Pregão Eletrônico 

nº 02/SOPH/2016 

004/SOPH-RO/2016 Contratação dos serviços de seguro total para a frota de 

veículos da SOPH. (Recursos financeiros da receita própria) 

 

R$ 7.800,00 

Pregão Eletrônico 

nº 03/SOPH/2016 

017/SOPH-RO/2016 Contratação de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo 

para os servidores da SOPH. (recursos financeiros da receita 

própria) 

 

R$ 21.996,00 

Pregão Eletrônico 

nº 04/SOPH/2016 

020/SOPH-RO/2016 Contratação dos serviços de seguro de equipamento da SOPH. 

(recursos financeiros da receita própria) 

 

R$ 15.000,00 

Pregão Eletrônico 

nº 05/SOPH/2016 

018/SOPH-RO/2016 Contratação dos serviços de seguro total patrimonial p/ 04 

instalações prediais da SOPH. (recursos financeiros da receita 

própria) 

 

R$ 5.950,00 

Pregão Eletrônico 

(SRP) nº 

06/SOPH/2016  

0103/SOPHRO/2016 

(VOLUME I) 

Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

materiais de consumo. (Recursos financeiros da receita 

própria) 

R$ 29.297,44 

Pregão Eletrônico 

(SRP) nº 

07/SOPH/2016  

0096/SOPHRO/2016 Registro de preços para futura e eventual prestação dos 

serviços de agenciamento de viagens / passagens aéreas 

nacionais e internacionais. (recursos financeiros da receita 

própria) 

 

R$ 0,50 

Pregão Eletrônico 

(SRP) nº 

08/SOPH/2016  

0103/SOPHRO/2016 

(VOLUME II) 

Registro de preços para futura e eventual aquisição dos 

materiais de consumo desertos do processo anterior (recursos 

financeiros da receita própria) 

 

R$ 6.391,00 

Pregão Eletrônico 

(SRP) nº 

09/SOPH/2016  

0076/SOPHRO/2016 Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

carimbos de madeira, chaves, chaveiro, dentre outros. 

(recursos financeiros da receita própria) 

 

(REVOGADO) 

Pregão Eletrônico 

(SRP) nº 

10/SOPH/2016  

0035/SOPHRO/2016 Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

materiais de construção, elétricos e equipamentos de proteção 

individual. (recursos financeiros da receita própria) 

 

R$ 214.882,70 

Pregão Eletrônico 

(SRP) nº 

11/SOPH/2016 

0107/SOPHRO/2016 

(VOLUME I) 

Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços 

de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. 

(recursos financeiros da receita própria) 

 

FRACASSADO 

Pregão Eletrônico 

nº 012/SOPH/2016 

0023/SOPHRO/2016 Aquisição, Instalação e Implantação de “Sistema de Segurança 

Eletrônica com acesso remoto, visualização (CFTV)” (recursos 

financeiros da receita própria) 

 

R$ 64.500,00 

Pregão Eletrônico 

nº 013/SOPH/2016 

 

016/SOPH-RO/2015 

(VOLUME II) 

Aquisição e Instalação de 02 (duas) Balanças Rodoviárias 

Eletrônicas equipadas com software de gerenciamento de 

pesagem. (Recursos do Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil/MTPA / Termo de Compromisso SEP nº 

003/2014) 

 

R$ 640.000,00 

Pregão Presencial 

nº 001/SOPH/2016 

0066/SOPHRO/2015 Contratação (Pessoa Jurídica) de 1000 horas/trabalhadas (de 

forma eventual) para a retirada de sedimentos e outros 

materiais e detritos orgânicos e inorgânicos nas áreas 

navegáveis do Porto Organizado de Porto Velho (RO). 

(recursos financeiros da receita própria) 

 

R$ 740.000,00 

Pregão Presencial 

nº 002/SOPH/2016 

0025/SOPHRO/2016 Locação de 05 (cinco) impressoras multifuncionais 

monocráticas (fotocopiadora/impressora/digitalizadora). 

(recursos financeiros da receita própria) 

R$ 15.000,00 
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Pregão Presencial 

nº 003/SOPH/2016 

0186/SOPHRO/2015 Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação dos serviços 

de limpeza de fossas, caixas de inspeção, dentre outros, a fim 

de atender as instalações do Porto Organizado de Porto Velho 

(RO). (recursos financeiros da receita própria) 

R$ 37.620,00 

Pregão Presencial 

nº 004/SOPH/2016 

0022/SOPHRO/2016 Registro de Preços para futura e eventual prestação dos 

serviços de REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO, PLOTAGEM, 

dentre outros. (recursos financeiros da receita própria) 

R$ 17.446,00 

Pregão Presencial 

nº 005/SOPH/2016 

0010/SOPHRO/2016 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 

materiais de expediente. (recursos financeiros da receita 

própria) 

 

R$ 38.963,96 

CONVITE Nº 

001/CPL/SOPH/20

16 

0075/SOPHRO/2016 Contratação de Pessoa jurídica especializada na área de 

construção civil para a reforma de um armazém lonado e sua 

adequação as normas de um recinto alfandegado. (recursos 

financeiros da receita própria) 

R$ 109.836,52 

R$ 26.739,53 (Aditivo) 

TOMADA DE 

PREÇOS Nº 

001/CPL/SOPH/20

16 

0068/SOPHRO/2016 Contratação de empresa especializada na elaboração de 

projetos de arquitetura, complementares de engenharia e 

orçamento para as construções de edificações da sede 

administrativa e do armazém de cargas gerais alfandegado da 

SOP/RO. (Recursos do Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil – MTPA / Termo de Compromisso SEP nº 

003/2014) 

R$ 364.327,87 

Tabela 3. Licitações da SOPH em 2016. 
Fonte: SOPH/2017 
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1.8 Contratos vigentes 

Primando pela transparência na administração Pública e a publicidade dos atos, segue gráfico demonstrando a sociedade os 

principais contratos vigentes desta empresa. 

PROCESSO Nº CONTRATO  
EMPRESA 

OBJETO DATA DA ASS DATA DO 
VENC 

VALOR ANUAL SITUAÇÃO DO 
CONTRATO 

149/2012 002/2013 CLARO INTERNET 07/03/2014 07/03/2016 R$ 59.400,00 Reincidido em 
05/05/2016 

124/2013 014/2013  

SEDEP 

ACOMPANHAMENTO 
PROCESSUAL / 

JURÍDICO 

13/08/2013 13/08/2016 R$ 888,00 Vigente até 
13/08/2017 

127/2013 019/2013 M&A VIAGENS E 

TURISMO 

PASSAGENS AÉREAS 19/09/2013 19/09/2016 R$ 125.000,00 (de 
acordo com a 
necessidade) 

Encerrado em 
19/09/2016 

178/2013 001/2014 IMUNIZADORA 

COMBATE  

LIMPEZA DO PORTO 06/01/2014 06/01/2017 R$ 524.996,71 Vigente até 
06/01/2017 

193/2013 003/2014 ARQUILAU DE 

PAULA 

ASSESSORIA 
TRIBUTÁRIA 

08/01/2014 08/01/2017 HONORÁRIOS AD 

EXITUM 

Vigente até 
08/01/2017 

202/2013 008/2014 IMUNIZADORA 

COMBATE  

DEDETIZAÇÃO 30/05/2014 30/05/2016 R$ 64.794,00 Vigente até 
30/05/2017 

049/2014 010/2014 CLARO S.A TELEFONIA FIXA 14/07/2014 14/07/2016 R$ 33.689,51 Vigente até 
14/07/2017 

128/2014 001/2015 G.P DE OLIVEIRA 

“DISK TUDO” 

CAÇAMBAS 
ESTACIONÁRIAS 

12/02/2015 12/02/2016 R$ 130,00 VALOR 
UNITÁRIO 

Vigente até 
12/02/2017 

144/2015 011/2015 I.T. DE LUCENA 

MARKETING – ME 

(ALTO MADEIRA) 

 
JORNAL / PUBLICAÇÕES 

 
16/11/2015 

 
Prorrogado 

em: 

16/11/2016 

 
R$ 10.795,20 

 
Vigente até 
16/11/2017 

 

115/2012 006/2012 PETROCARD 

ADM. 

COMBUSTÍVEL  08/08/2014 09/08/2016 R$ 173.567,68 (de 
acordo com a 
necessidade) 

Encerrado em 
11/03/2016 

055/2015 003/2015 VERA MARIA 

AGUIAR DE 

SOUZA 

LEILOEIRA 01/06/2015 60 DIAS OU 
ATÉ O 

ENCERRAR O 
LEILÃO 

5% DO VALOR 
ARREMATADO 

 
Credenciamento 

vigente até 
08/08/2017 

003/2015 008/2015 VERA MARIA 

AGUIAR DE 

SOUZA 

LEILOEIRA – GUINDASTE 
PÓRTICO 

05/10/2015 60 DIAS OU 
ATÉ O 

5% DO VALOR 
ARREMATADO 
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ENCERRAR O 
LEILÃO 

Credenciamento 
vigente até 
08/08/2017 

163/2015 009/2015 VERA MARIA 

AGUIAR DE 

SOUZA 

LEILOEIRA – VEÍCULOS 
LEVES 

14/10/2015 60 DIAS OU 
ATÉ O 

ENCERRAR O 
LEILÃO 

5% DO VALOR 
ARREMATADO 

 
Credenciamento 

vigente até 
08/08/2017 

009/2015 007/2015 JRF 

DISTRIBUIDORA 

EIRELI 

MATERIAL DE CONSUMO 14/08/2015 14/08/2016 R$ 1.276,20  
Encerrado em 

14/08/2016 

105/2015 010/2015 ATUAL 

CONSULTORIA, 

AUDITORIA E 

PERÍCIA 

CONTÁBIL 

ASSESSORIA CONTÁBIL 16/11/2015 Prorrogado 
em: 

16/11/2016 

R$ 59.400,00  
Vigente até 
16/11/2017 

172/2015 001/2015 
EMERGEN-

CIAL 

GARRA 

COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES 

DANOS CAUSADOS 
PELO TEMPORAL 

28/10/2015 90 DIAS R$ 148.303,45 Obra concluída 
em: 12.07.2016 

 

004/2016 004/2016 MAPFRE 

SEGUROS 

SEGURO PARA 
VEÍCULOS 

23/06/2016 23/06/2017 R$ 50.000,00 Vigente até 
23/06/2016 

010/2016 ARP 004/2016 MEGGACARTEC 

ATIVA COMÉRCIO 

E SERVIÇO 

EIRELLI 

J CARLOS DE 

MORAES EIRELLI 

MATERIAL DE 
EXPEDIENTE 

07/11/2016 07/11/2017 R$ 27.973,96  
 

Vigente até 
07/11/2017 

017/2016 006/2016 PREVIDENCIA SUL SEGURO DE VIDA EM 
GRUPO PARA 

SERVIDORES SOPH 

15/07/2016 15/07/2017 R$ 40.000,00 Vigente até 
15/07/2017 

018/2016 011/2016 MAPFRE 

SEGUROS 

SEGURO PREDIAL 26/09/2016 26/09/2017 R$ 5.950,00 Vigente até 
26/09/2017 

020/2016 012/2016 MAPFRE 

SEGUROS 

SEGURO DOS 
EQUIPAMENTOS 

26/09/2016 26/09/2017 R$ 50.000,00 Vigente até 
26/09/2017 

022/2016 ARP 001/2016 ESPAÇO DO 

SABER 

REPOGRAFIA E 
ENCARDENAÇÃO 

15/09/2016 15/09/2017 R$ 17.446,00 Vigente até 
22/07/2017 

023/2016 Ainda não há 
contrato 

LATINA 

COMERCIO DE 

SERVIÇOS 

SEGURANÇA 
ELETRÔNICA COM 
ACESSO REMOTO 

29/11/2016 29/11/2017 R$ 64.500,00  
Aguardando 
parecer da 
ASSEJUR 



28 

 

025/2016 005/2016 G3 COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 

LOCAÇÃO DE MAQUINAS 
MULTIFUNCIONAIS 

(IMPRESSORAS) 

29/06/2016 29/06/2017 R$ 15.000,00 Vigente até 
29/09/2017 

033/2016 010/2016 ECT  PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VENDAS 

DE PRODUTOS 

16/09/2016 16/09/2017 R$ 1.000,00 Vigente até 
16/09/2017 

035/2016 Ainda não foi 
homologado 

LUDA COMÉRCIO 

E SERVIÇOS 

3M COMÉRCIO DE 

MATERIAIS 

ELÉTICOS  

ROMANO 

CONSTRUÇÕES  E 

REPRESENTAÇÕE

S 

 

R M DOS SANOS  

 
 

MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, 
ELÉTRICO E EPI 

- - R$ 214.882,70  
 
 

Segue para 
Homologação 

058/2016 Dispensa de 
Licitação 

BYC COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 

CONNFECÇÃO DE 
PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 
E HORIZONTAL 

02/06/2016 02/06/2017 R$ 14.058,00 Vigente até 
02/06/2017 

075/2016 008/2016 TCA TÉCNICA EM 

CONSTRUÇÕES 

SERVIÇOS DE 
ARMAZENAGEM 
ALFADEGADA 

22/08/2016 22/08/2017 R$ 109.836,52 Vigente até 
22/08/2017 

096/2016 013/2016 UATUMA 

EMPREENDIMENT

OS TURÍSTICOS 

AGENCIAMENTO DE 
VIAGENS 

30/09/2016 30/09/2017 R$: 0,50 Vigente até 
30/09/2017 

103/2016 ARP 002/2016 
 

ARP 003/2016 

COMERCIAL XR 

LTDA 

IANES STAUFFER 

EIRELI 

ROLDÃO BRAGA 

RIBEIRO EIRELI 

ME 

REPOSIÇÃO DE 

ESTOQUE DO 

ALMOXARIFADO 

24/10/2016 24/10/2017 R$ 35.688,44 Vigente até 
24/10/2017 

107/2016 Ainda não há 
contrato 

OBRATEC 

EMPREENDIMENT

OS 

J CRISTINA DA 

SILVA 

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 

CORRETIVA DE AR 
CONDICIONADO  

- - -  
- 

Tabela 4. Controle de preços 

Fonte: SOPH/2017
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2 Análise de Movimentação de Carga 

De acordo com as estatísticas consolidadas da SOPH, o ano de 2016 movimentou 

2.384.751,00 ton. de carga, sendo 2.154.552,00 ton. de granéis sólidos, 231.141,00 ton. 

de carga geral, para ou/de embarcações da navegação interior.  

Ressalta-se a forte predominância dos granéis sólidos, decorrente principalmente dos 

significativos volumes de soja (1.494.441,00 ton.) e milho (530.015,00 ton.), 

embarcações em comboios de barcaças graneleiras com destino ao Terminal de Uso 

Privado(TUP), Hermasa, em Itacoatiara (AM), para posterior transferência para navios 

de longo curso. 

Através dos gráficos é possível notar uma diminuição de carga em relação a 2015, mas, 

esse fato é explicável, pois neste mesmo ano, a operadora portuária Hermasa, passou 

a movimentar carga também em seu terminal de uso privado localizado no Porto Chuelo, 

ocasionando uma já esperada redução de transbordo deste tipo de carga.  

No que diz respeito à carga geral, destaca-se claramente a movimentação de 

semirreboques com e sem carga operados no trecho entre Porto Velho (RO) e Manaus 

(AM), movimentação que totalizou 161.043,00 ton. Este índice representa um 

decréscimo em relação a 2015.  

Entre os itens incluídos na estatística como carga geral que manteve elevada 

movimentação em relação aos demais produtos está o açúcar. O produto é embarcado 

e destinado principalmente para Manaus (AM) e para a cidade de Iquique no Peru. Neste 

ano, movimentou 32.939,00 toneladas. 

As operações com contêineres foram poucos significativas, totalizando apenas 1.985ton. 

em 2016. Esse resultado deve-se ao fato da evasão de operadores do Porto Público em 

função da autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para 

instalação e funcionamento de portos rudimentares. 

O resultado desse item ficou acima do projetado para o período, uma vez que em julho 

de 2016 passou a operar no poligonal portuário a empresa BDX Florestas, que arrendou 

uma área composta de um galpão metálico de 900 m² e área descoberta de 

aproximadamente 6.048 m². 

A movimentação de cargas refrigeradas manteve o mesmo perfil dos anos anteriores, as 

aves e o pescado destinar-se-ão primordialmente ao mercado interno, já a carne bovina 

deverá ser transferida para navios de longo curso em Manaus (AM).  
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2.1 Evolução da movimentação de carga 

A evolução da movimentação no porto ao longo do último decênio é apresentada na 

tabela e no gráfico a seguir. 

ANO QUANTIDADE 

2005 2.423.808 

2006 2.505.571 

2007 2.702.227 

2008 2.709.232 

2009 2.594.773 

2010 2.414.214 

2011 2.676.705 

2012 3.273.500 

2013 3.396.733 

2014 3.765.010 

2015 2.894.751 

2016 2.384.751 

Tabela 5. Movimentação no Porto de Porto Velho 2005 – 2016 (ton.) 
Fonte: SOPH/2017 

 

 

Gráfico 6. Evolução da movimentação total no Porto de Porto Velho – 2005/2016. 
Fonte: SOPH/2016 
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O saldo da movimentação de 2016 representa um decréscimo de 17% em relação à 

quantidade de cargas movimentadas em 2015, equivalente a 510.000 toneladas a 

menos. Os fatores que influenciaram nesse resultado são: Continuidade da 

operacionalização do Porto Chuelo, período de seca do rio Madeira atípico que registrou 

uma das piores secas da região, impossibilitando a navegação entre Porto Velho (RO), 

Itacoatiara (AM) e Manaus (AM) e evasão de cargas gerais para portos rudimentares 

privados. 

Abaixo, segue gráfico demonstrando a evolução das principais cargas no porto, desde o 

ano de 2007: 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
 
 

2016 

Soja 2.346.88
8 

2.000.89
9 

1.833.52
6 

2.000.89
9 

1.694.02
4 

2.117.89
5 

1.922.62
0 

1.925.68
5 

1.480.54
0 

 
1.494.44

1 

Adubo 13.727 40.345 64.855 64.855 76.354     0    
 

Fertiliza
nte 

          
125.596 

Milho 87.048 340.835 319.006 319 551.650 680.454 976.449 780.032 1.006.05
6 

 
530.324 

Contêin
eres 

10 10 8.142 8.142   3.044 9.717 68.051 12.000  
1.985 

Carreta
s 

10 10 88.808 88.808   118.522 101.348 197.037 182.000  
161.043 

Açúcar 51.690 36.062 33.948 33.948 33.600 36.688 54.916 104.753 62.000  
32.939 

Madeira 0 0 471 471 3.010 3.686 3.720 1.442 9.522  
 

9,000 

Telha 0 0 0   1.822     0    
 
 

Brita 0 0 5.235 14.136     9.786 7.296    
 
 

Carreta
s exp. 

0 0 39.835 30.835 175.866 57.964 65.375 107.043 100.408  

Contêin
eres 
imp. 

0 0 364 364 5.204 2.393 9.163 20.165 42.408  

Calcári
o 

          
 

1.641 

Farelo 
de soja 

          
 

7.497 

Gráfico 8. Movimentação principais produtos 2007/2016. 
Fonte: SOPH/2017 
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3. Gestão Jurídica 

Em que pese a conquista consolidada referente à limitação da responsabilidade solidária 

da SOPH em relação à solicitação de mão de obra do trabalhador portuário avulso, 

diversas ações que haviam transitado em julgado antes da mudança de entendimento 

do E. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, iniciaram a fase de execução. Nesse 

sentido, a ASSEJUR adotou diversas medidas judiciais com a finalidade de reverter as 

decisões desfavoráveis, a exemplo da arguição de ilegitimidade passiva por meio dos 

embargos à execução - que por ser matéria de ordem pública pode ser reconhecida em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, antes de iniciar a propositura de ações rescisórias 

que tem o elevado custo de 20% sobre o valor da condenação atualizado. 

Ademais, cabe informar que as grandes vitórias alcançadas pela ASSEJUR em 2016 

advieram da impetração de dois mandados de segurança que já tiveram a liminar outrora 

concedida confirmada pelo Pleno do E. TRT da 14ª Região para: 1)reconhecer a 

impenhorabilidade dos valores depositados na conta convênio referente ao TERMO DE 

COMPROMISSO Nº 0003/2014, firmado entre a SOPH e UNIÃO, por meio da Secretaria 

de Portos; 2)estipular limite máximo de penhora sobre o faturamento da empresa – o 

que, em outras palavras, significa que o pagamento dos débitos trabalhistas da SOPH 

não irão comprometer a continuidade do serviço público e o pagamento dos 

trabalhadores e prestadores de serviços, no que tange aos processos trabalhistas em 

que a SOPH foi condenada e pagou pela integralidade da mão de obra, mesmo quando 

não a tivesse usufruído.  

Em continuidade às atividades desse setor, há o levantamento para o ingresso das ações 

regressivas a fim de reaver os valores de responsabilidade de outros operadores 

portuários. 
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4. Gestão Ambiental 

Para a estruturação organizacional da gestão ambiental, f o i  c r i ada  ( con fo rme  

Por ta r ia  Nº  076 /D IRPRE/SOPH) ,  a  Comissão de  Gestão  Amb ien ta l ,  

Segurança  e  Saúde  do  T raba lho ,  da  Soc iedade  de  Por tos  e  

H id rov ias  do  Es tado de  Rondôn ia  -  SOPH, vinculado à Diretoria da 

Presidência e aos gestores e coordenadores dos programas ambientais que são 

responsáveis pela sua implantação e supervisão.  

O Núcleo ambiental no Porto Organizado de Porto Velho, foi instituído em 2013, e 

conta com uma equipe multidisciplinar para controlar e supervisionar as atividades 

executadas na SOPH.  

O Programa de Gestão Ambiental compreende o sistema de coordenação dos 

programas ambientais, seus responsáveis pelo acompanhamento e gestão de 

todas as atividades inseridas nos programas integrantes do Porto Organizado. 

Sua função principal é gerenciar atividades e articular os responsáveis por essas 

atividades visando garantir, melhorar ou ampliar o desempenho ambiental do 

empreendimento, mitigando impactos e maximizando benefícios.  

O objetivo geral da gestão ambiental é articular de forma eficiente os programas 

ambientais com o intuito de garantir a execução e o controle das ações e atividades 

dos programas, de forma cooperativa e coordenada, buscando sempre a 

adequação ambiental do empreendimento, no que se refere aos procedimentos e 

requisitos legais e técnicos. Tais medidas objetivam alcançar a prevenção e 

amenização de todos os impactos ambientais potencialmente decorrentes das 

atividades do terminal portuário. 

As principais ações inerentes ao PGA são: 

 Estruturar os programas ambientais em planos de ação; 

 Adequar as ações dos programas aos requisitos legais e as normas técnicas; 

 Estimar custos, prazos e definir responsabilidades; 

 Obter aprovação da diretoria e autorização da autoridade competente para 

fornecer recursos para implantação dos programas; 

 Acompanhar o andamento dos programas e manter sistema de registro para 

eventuais alterações e revisões nos programas; e, 

 Incluir novos programas e propor o desdobramento dos existentes quando 

necessário. 
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A SOPH renovou sua parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

(Termo de Cooperação), para análise de água de consumo do Porto abrangendo seis 

pontos, sendo principalmente analisadas as águas dos bebedouros quanto aos aspectos 

físico-químicos e micro bacteriológicos, a fim de manter um padrão de qualidade da água 

fornecida aos usuários do Porto.  

Para dar continuidade ao controle da fauna sinantrópica foi renovado contrato com 

empresa especializada em dedetização e desratização; foi concluída a Agenda 

Ambiental Institucional do Porto Organizado de Porto Velho, definida como um 

instrumento de planificação para auxiliar na construção de sociedades sustentáveis, 

conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. 

Além das atividades citadas, esse setor, exerceu diariamente junto aos setores 

operacionais e administrativos questões a serem sanadas, integrando comissões de 

ações como combate ao mosquito Aedes Aegypti, reuniões mensais com IBAMA para 

acompanhar o desenvolvimento breve do Plano de Área, sendo a SOPH parte integrante 

e elaboração dos planos: de Controle de Emergência (PCE); Plano de Ajuda Mútua e 

Plano de Emergência Individual (PEI), tidos como prioritários e de suma importância para 

esta unidade portuária. 

 

4.1Licenciamento Ambiental  

A Licença Ambiental da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – 

SOPH, encontra-se com vencimento expirado desde o dia 04/09/2015, em virtude da 

mudança de competências dos órgãos ambientais; no entanto, esta administração 

portuária requereu a renovação com antecedência de prazo junto ao Ibama, ficando este 

automaticamente prorrogado (respaldo legal) até a manifestação definitiva do órgão 

ambiental competente, conforme a Lei Complementar 140 – Art. 14 - § 4º.   

Com a edição do Decreto 8.437/15, art. 3º, inc. IV, que regulamenta o disposto no art. 

7º, caput, inciso XIV, alínea h e parágrafo único da LC 140/2011, essa competência 

passa para o IBAMA (posto até então, licenciado pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental – SEDAM). A solicitação para renovação da Licença de 

Operação (LO), se fez com 120 dias antes da data legal de expiração, respaldo legal que 

preconiza à SOPH em ter suas atividades vigentes naturalmente em andamento. 
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Para atender as condicionantes do IBAMA, no que se refere a renovação da Licença de 

Operação, foi desenvolvido o Termo de Referência para Elaboração de Estudo 

Ambiental. Este termo está em fase de análise do órgão ambiental federal. 

 

 4.2 Questões Ambientais Relevantes na Interação Porto x Ambiente 

São eles: 

Tráfego de veículos rodoviários de carga 

O sistema rodoviário regional, representado pelas rodovias federais e sua relação 

com a malha urbana de Porto Velho, na direção do porto, contribui para a geração de 

intenso tráfego na cidade, provocando um desconforto com a mobilidade local. 

Ocupações irregulares no entorno da área portuária 

O crescimento desordenado da área urbana de Porto Velho contribui para a 

proliferação de habitações irregulares no entorno do porto. 

Combate ao mosquito Aedes aegypti 

As atividades relacionadas à saúde do trabalhador tiveram em 2016 reforços com 

ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.  O mês de Fevereiro foi considerado 

atípico para todos os órgãos públicos, além das atividades administrativas, governo, 

empresas públicas e privadas, atendendo ao sinal de alerta do Governo Federal, 

ocasionado pelo aumento de casos de microcefalia em crianças de algumas regiões 

do País, supostamente, de acordo com especialistas, causado pelo mosquito Aedes 

aegypti, se uniram para combater o mosquito. Em Rondônia, o Governo do Estado 

desencadeou campanha nos órgãos públicos com a finalidade de desenvolver ações 

destinadas ao controle do vetor e reduzir a incidência dessas doenças.  

Em 15 de fevereiro, a administração portuária nomeou por meio da Portaria nº028, 

uma comissão para coordenar ações de combate ao mosquito, na área portuária e 

comunidades no entorno do Porto, por período indeterminado. 

Houve uma mobilização dos colaboradores do Porto Público de Porto, para traçar e 

executar o plano de ação.  O enfrentamento iniciou com um mutirão de limpeza no 

poligonal portuário e nas áreas públicas próximo ao bairro Balsa. Foram 

disponibilizadas informações à comunidade do entorno para evitar a proliferação do 

vetor Aedes aegypti; verificamos possíveis focos artificias do mosquito transmissor 

da Dengue, Chikungunya e Zika vírus além de mobilizar e sensibilizar a comunidade 

sobre a importância desses cuidados. 
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São realizadas aplicações de larvicida e fumacê em todas as instalações internas e 

áreas operacionais e não operacionais do Porto, constantemente. 

A revisão das áreas do Porto na busca de focos do mosquito é realizada 

mensalmente. 

 

Enfrentamento à gripe H1N1 

Com a finalidade de criar estratégias para o enfrentamento à gripe H1N1, a Sociedade 

de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH) elaborou, através da equipe de 

colaboradores da Coordenação de Segurança e Setor de Gestão Ambiental e 

Segurança e Saúde no Trabalho, o Plano de Contingência do Porto de Porto 

Velho/RO, sobre o controle de doenças na área portuária, o qual estabelece as 

diretrizes necessárias para atuação sobre eventos emergenciais atinentes a gripe 

H1N1.  

O Plano constitui-se em estratégias para o enfrentamento em emergências em Saúde 

Pública e caracteriza-se pela capacidade de resposta rápida quando acionado, 

exigindo- se dos envolvidos, comunicação eficaz e efetiva. 

A adoção de um plano básico, que contenha ações para enfrentamento de 

emergência em saúde pública na área portuária é de grande relevância, seja pela 

conscientização de todos os colaboradores de que uma eventual enfermidade 

compromete a dinâmica de trabalho da empresa, seja pela preparação técnica 

voltada a criar um poder de reação frente as adversidades originadas. 

Ganham destaque os aspectos que regem a análise da doença, formas de prevenção 

e controle, bem como os procedimentos a serem adotados para minimizar seus 

efeitos junto aos colaboradores na área portuária e seu entorno.     

O Plano tem como objetivo criar uma sequência de procedimentos a serem adotados 

na área portuária com vista a prevenir e reduzir os danos eventualmente causados 

pelas doenças oriundas da contaminação do vírus Influenza H1N1.  

Possui ainda a finalidade de treinar, orientar, facilitar e uniformizar as ações 

envolvendo todos os colaboradores no combate e enfrentamentos das situações 

anormais decorrentes da doença.  
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4.3 Criação da Agenda Ambiental Portuária 

A Agenda Ambiental Portuária, em âmbito federal, foi concebida em 1998 com o intuito 

de estabelecer diretrizes e orientações para adequação desse subsetor às 

conformidades ambientais.  

Uma Agenda Ambiental pode ser definida como um instrumento de planificação para 

auxiliar na construção de sociedades sustentáveis, conciliando métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica. 

Com esse objetivo, iniciamos em 2015 a elaboração de uma agenda ambiental para o 

Porto de Porto Velho. Uma das principais metas desse trabalho é garantir que não 

somente hoje, mas que principalmente futuramente, diante das obras de modernização 

e ampliação da capacidade de operação, o desenvolvimento das atividades portuárias 

ocorram com qualidade ambiental.  

A Agenda Institucional do Porto Organizado de Porto Velho traz o compromisso da 

administração portuária de garantir o desenvolvimento sustentável da atividade 

portuária, investindo em mecanismos de qualidade e proteção ambiental. O instrumento 

será avaliado bienalmente a fim de garantir sua efetiva aplicação. 

 

4.4 Implantação de Projetos 

A gestão ambiental é realizada com base no Plano de Controle Ambiental (PCA), 

instrumento que norteou o licenciamento da operação do porto. Entre os principais 

desafios encontrados na gestão ambiental portuária, incluem-se o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o Plano de Emergência Individual (PEI), 

Plano de Controle Emergencial (PCE), Plano de Ajuda Mútua (PAM) e Plano de Ações 

(PA), implementando ações de mitigação da poluição gerada pela atividade portuária.  

 

Conheça o Porto 

O projeto ‘Conheça o Porto’ visa receber nas instalações portuárias, visita de alunos 

entidades e instituições de ensino, tanto técnico quanto de nível superior para 

apresentação do porto. As visitações ocorrem corriqueiramente, desde que agendadas 

previamente. 

Aos visitantes são disponibilizadas informações sobre a logística de funcionamento do 

Porto de Porto Velho no que se refere a importação e exportação de produtos pela 
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hidrovia do rio Madeira, como também, o papel que o Porto representa para a economia 

do Estado. 

Conheça o Porto foi idealizado pela Diretoria Executiva da Soph em atendimento as 

inúmeras solicitações de visitações das instituições de ensino local e de estados 

vizinhos, empresários nacionais e internacionais que são recebidos primeiramente no 

auditório da empresa onde assistem a uma apresentação sobre a história do Porto. Em 

seguida, os visitantes conhecem as estruturas e os berços de atracação onde acontecem 

as operações. 

Este ano o Porto de Porto Velho, recebeu cerca de 400 alunos do ensino médio, 

universitários e empresários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS 

ESPECIAIS 

 



43 

 

5. Projetos Especiais 

O Porto possui as mesmas instalações criadas na década de ‘’80’’, compreendendo três 

terminais, sendo eles: um para operações pelo sistema ROLL-ON/ROLL-OFF (RO-RO) 

com 02 (duas) rampas do tipo ‘’charriot’’; Terminal dos Guindastes (GRUAS), para 

operação de carga geral, compreendendo 02 (dois) guindastes de capacidade de apenas 

3,5 toneladas de propriedade da SOPH e 01 (um) guindaste com capacidade de 45 

toneladas, instalado por Parceria Público Privada (PPP), de propriedade da Operadora 

Portuária Hermasa e um terceiro terminal para múltiplas operações de cargas, sendo 

elas, cargas gerais, graneis sólidos e contêineres, dotado de 02 (dois) módulos de 

flutuantes de acostagem, medindo 50x25 cada, totalizando 100 metros de comprimento 

com cinco berços de atracações, ligado à margem por uma ponte metálica de 113,5 

metros de vão livre, com sistema de compensação que permite sua utilização com 

qualquer nível do rio Madeira o ano todo, seja na estiagem, seja na vazante.  

Possui ainda 02 (dois) armazéns, um para carga geral com 900 m², localizado no terminal 

dos guindastes. O segundo localizado em uma área fechada, cercada, alfandegado, 

destinado a produtos de importação/exportação, sob jurisdição da Secretaria da Receita 

Federal, com área total de 1.800 m². 

Atualmente há 05 (cinco) pátios pavimentados com infraestrutura de estocagem e 

armazenagem compreendendo 35.000 m² sendo eles: Pátio das Gruas, Pátio da RO/RO, 

Pátio de Carretas de Granéis sólidos e Pátio de Cargas de Projeto. 

Assim, a administração do Porto nos últimos quatros anos, vem estudando alternativas 

que possam suportar e atender toda necessidade de crescimento do Porto Organizado 

de Porto Velho. Os projetos constam no Termo de Compromisso (convênio) celebrado 

com o Governo Federal, conforme informado anteriormente por este relatório. 

Ademais, foi identificada a necessidade de serem realizados investimentos nas 

instalações do porto para permitir que o mesmo opere com mais eficiência e menores 

custos. Sendo eles: 

a) Pavimentação do pátio de contêineres: Propõe-se a pavimentação desta área 

visando ao aumento da vida útil dos equipamentos de movimentação no pátio, à 

integridade dos contêineres (diminuir a concentração de tensões devido à irregularidade 

do terreno) e ao aumento da confiabilidade dos clientes e armadores nos serviços de 

armazenagem do porto; 
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b)  Instalação de tomadas reefer e a eventual expansão da estação de energia 

elétrica do porto. Esse investimento decorre do crescente interesse dos produtores de 

carnes da hinterlândia de Porto Velho em utilizar o porto para escoar a sua produção, 

seja para o mercado interno, seja para exportação; 

c)  Melhoria da rampa Ro-Ro e da operação dos charriots; 

d) Dragagem do Rio Madeira; 

e) Contenção de taludes e 

f) Melhoria das instalações prediais para a administração em geral. 

 

5.1Projetos desenvolvidos pela engenharia 

São eles:  

Processo - 075/2016 – contratação de empresa especializada em construção civil para 

executar serviços de reforma no armazém lonado; 

Processo -068/2016 - contratação de empresa especializada para a elaboração de 

projetos de arquitetura, complementares de engenharia e orçamento para as 

construções de edificações da sede administrativa e do armazém de cargas gerais 

alfandegado da SOPH, para atender o termo de compromisso SEP nº 003/2014; 

Processo – 128/2016 - contratação de empresa especializada para a elaboração de 

projetos de reestruturação viária, pavimentação, complementares de engenharia e 

orçamento das vias internas e dos pátios do porto organizado de porto velho, para 

atender o termo de compromisso SEP nº 003/2014; 

Processo – 028/2016 – contratação de empresa para instalação do quadro de 

distribuição do cais flutuante; 

Desenvolvimento de projeto arquitetônico da nova Guarita 01 juntamente com projeto de 

locação das instalações das balanças; 

Desenvolvimento de Projeto de sinalização viária horizontal e vertical do Porto 

Organizado. 

Desenvolvimento de projetos de PCI (Prevenção Contra Incêndio) e SPDA (Sistema de 

Proteção Descarga Atmosférica), para as instalações Portuárias; 

Desenvolvimento de Projeto arquitetônico e seus complementares para o Mirante 

Observatório. 
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6.Guaport - Ações 

A Guarda Portuária, Unidade de Segurança do Porto de Porto Velho, tem por finalidade 

precípua planejar, gerenciar e executar os serviços de segurança no Porto de Porto 

Velho. É atualmente composta por 22 Guardas Portuários atuando na área portuária no 

combate a ilícitos, a fim de assegurar a preservação da integridade física das pessoas e 

a manutenção das operações portuárias. 

Em conexão contextual com as atividades da Guarda Portuária, cabe lembrar que 2016 

foi um ano considerado difícil no que tange às questões de ordem financeiro-econômicas 

no âmbito da Administração Portuária, decorrentes da baixa movimentação de cargas e 

do período de estiagem prolongada, o que impôs a administração uma série de medidas 

de austeridade no sentido de reduzir gastos. Em razão disso, por motivo fortuito, os 

investimentos previstos em setores essenciais para a dinâmica operacional do Porto 

foram diminuídos, inclusive aqueles destinados à Guarda Portuária. 

Essa contenção de investimentos foi sentida em várias searas da atividade portuária, 

onde podemos destacar o serviço de policiamento exercido pela Guarda Portuária. 

Entretanto, em comparação a anos anteriores de efervescente grau de operação, do 

trânsito de caminhões e pessoas, o ano de 2016 não requereu uma atuação mais 

operacional, a exemplo de 2014 (época da cheia histórica no rio Madeira).    

Ainda assim, frente as dificuldades apresentadas, a Guarda Portuária teve um papel 

importante na organização de distribuição das carretas nos pátios, na conexão de suas 

atividades junto às do Departamento de Fiscalização e, principalmente no combate aos 

ilícitos nas áreas onde atuam os Operadores Portuários quando elementos foram presos 

e conduzidos aos departamentos de polícia. 

Acerca disso, a Guaport realizou 6 prisões de elementos que realizavam furtos na área 

portuária e que segundo informações, funcionavam como uma quadrilha especializada 

em furtar caminhões na área da Empresa Ronav. Reflexo destas prisões, houve uma 

significativa diminuição nos números de ocorrências de furto na região denominada Ro-

Ro. 

Em 2016, houve por parte da Guarda Portuária a participação na Operação Azougue 

(fase I e II), capitaneada pela Polícia Militar, que tem o intento de coibir o garimpo ilegal 

no rio Madeira. Várias Forças Públicas participaram, ficando a cargo da Guarda Portuária 

o transporte dos atores envolvidos nas operações e a vigilância do material que fora 

apreendido. O comandante da operação inclusive sinalizou a importância do trabalho em 
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conjunto com a Guaport, considerando o grau de singularidade do trabalho da Unidade 

de Segurança.   

6.1 Ocorrências 

Dentre as ocorrências registradas pela Guarda Portuária, destacam-se como as 

principais os pedidos de  providências de ordem estrutural; o atendimento a acidentes e 

ocorrências de trânsito; a apreensão de adolescentes em tentativa de furto na área 

portuária, desacato de motorista para com os guardas portuários de plantão, com 

posterior emissão de relatório para proibição do acesso ao infrator; ocorrência de colisão 

entre carretas, onde a Guaport mediou o acordo entre as partes envolvidas; ocorrência 

de paralisação das operações liderado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Portuários. 

É possível citar as ocorrências mais comuns de 2016: a colisão de carreta com cancela 

na guarita 01 quando a Guaport intermediou a reparação do dano e o conduto arcou com 

o reparo; atendimento de emergência a motorista com princípio de infarto. Na ocasião, a 

Guaport conduziu o trabalhador a Unidade de Saúde com rapidez, fazendo uso das 

técnicas aprendidas no curso de formação; deu-se início ao controle de acesso a partir 

da emissão de lista fornecida pelo OGMO- tendo público alvo os trabalhadores oriundos 

da estiva e capatazia (medida implementada após a detecção de um alto número de 

pessoas que transitavam sem finalidade na área portuária); atendimento a solicitação do 

apoio da Guarda Portuária para a retirada de estivadores desautorizados na área do cais 

flutuante, os trabalhadores foram removidos e orientados sobre as normas portuárias. 

6.2 Projetos 

Dentre os projetos e avanços no âmbito do trabalho da Guarda Portuária, destaca-se a 

retomada do Projeto de Monitoramento e Controle de Acesso do Porto Organizado, que 

tem como finalidade dotar o Porto de estrutura moderna de controle de acesso e prover 

vigilância eletrônica ao complexo portuário. O supra projeto foi licitado em 2014 e 

terminou sobrestado, entretanto, foi retomado recentemente e está em fase de 

lançamento de um novo edital.  

Ressalte-se que caso obtenhamos êxito na conclusão nesse novo processo licitatório, 

após a execução do trabalho pela empresa vencedora, este sistema possibilitará um 

controle fundamental às atividades de segurança, incluindo a vigilância nos pátios e 

áreas dos operadores portuários; controle de acesso informatizado; interligação da 
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unidade de segurança às Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Policia Federal e 

um local adequado para a guarda de armamento, em 2017.  

Foram publicados os Planos de Controle de Emergência- PCE e o Plano de Ajuda Mútua- 

PAM, trabalhos concluídos conjuntamente com os servidores de setores da Soph, 

capitaneado pelo Assessor Institucional Cel Vanderley da Costa, técnicos de segurança 

e medicina do trabalho e do meio ambiente. Visa estabelecer as ações e os 

procedimentos a serem desencadeados em eventuais situações emergenciais na área 

portuária. 

Outro avanço que conseguimos foi a padronização do fardamento com base nas 

portarias regulamentadoras, sendo que o uniforme possibilita a identificação do Guarda 

Portuário através da tarjeta com nome e tipagem sanguínea, conforme exigência de 

órgãos normativos e reguladores. 

No tocante ao porte institucional de arma, estamos aguardando parecer e trâmites 

processuais junto à Polícia Federal, para que seja finalizado e concedido o porte 

institucional aos integrantes da Guarda Portuária. As últimas informações colhidas junto 

a Superintendência da Policia Federal em Rondônia, dão conta que o processo está no 

Distrito Federal aguardando o deslocamento da equipe de psicólogos para realização 

dos testes de aptidão.   

Com relação às ações de capacitação, destacamos o Curso de Formação da Guarda 

Portuária realizado com o intuito de familiarizar os recém contratados Guardas Portuários 

na nova dinâmica operacional do Porto. O curso teve como matérias principais o 

treinamento de tiro, noções de relacionamento interpessoal, combate a incêndios e 

primeiros socorros, contexto social, econômico e histórico do Porto de Porto Velho, entre 

outras. Em 2016, ocorreu a participação da Guarda Portuária no evento denominado 

"Ciclo de Palestras em Saúde Ocupacional e Mental voltado para profissionais de 

Segurança Pública" que foi promovido pela Diretoria de Saúde Polícia Militar de 

Rondônia. 
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7.Análise de mídia 

Os números das publicações da SOPH, divulgando as ações e atividades do Porto 

Público, são positivos e representam a manutenção do bom relacionamento com a 

imprensa de um modo geral. 

Ao todo, foram publicadas 384 matérias entre Janeiro e Dezembro de 2016, sendo que 

327 delas são positivas, 52 neutras e 05 negativas. Vale registrar que a inserção de 

todas essas matérias se deram por mídia espontânea, quando não há contratação de 

espaços publicitários para campanhas e assim efetivar espaços jornalísticos por cortesia 

dos veículos de comunicação. Ou seja, a SOPH teve ampla divulgação positiva de suas 

atividades sem que houvesse a necessidade de investir algum recurso para essa 

exposição e que a maioria dos temas abordados e replicados pela mídia foram 

estimulados pela assessoria de comunicação da empresa pública.  

 

 

 

Os números mostram ainda que os sites  são os que mais publicam as matérias enviadas 

pela assessoria de comunicação, seguido pelas emissoras de televisão e em terceiro 

lugar os jornais impressos.  

 

85%

1%
14%

Publicações
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Entre os principais temas positivos e neutros abordados no decorrer do ano de 2016, 

podemos apontar:  

 Nível do rio Madeira; 

 Participação da SOPH na Rondônia Rural Show; 

 Exportação de produtos locais; 

 Balanço das movimentações de carga. 

 

As 05 matérias negativas registradas no mês de julho foram em função de uma decisão 

do Tribunal de Justiça de Rondônia. Juntamente com a diretoria executiva da SOPH, a 

assessoria de comunicação e o Secom gerenciaram a crise de imagem e não houve 

mais nenhuma menção ao tema nos meses subsequentes.  

 

 

Francisco Leudo Buriti de Sousa 

Diretor Presidente 

 

Edinaldo Gonçalves Cardoso     João Bosco de Araújo 

      Diretor de Fiscalização       Diretor Administrativo e Financeiro 

 

 

Porto Velho, maio de 2017. 
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