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SOBRE O RELATÓRIO 
 
Este relatório elenca todas as atividades desempenhadas pela Sociedade de Portos 
e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH ao longo de 2018 com intuito de 
apresentar a todos os stakeholders as ações planejadas, executas e os resultados 
obtidos.  
 
A partir de um monitoramento rigoroso de qualidade de todos os setores, 
desempenhados por seus respectivos gestores, o conteúdo será disponibilizado aos 
órgãos de controle externo e órgãos fiscalizadores como a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários – ANTAQ e primando pela Lei de Acesso à Informação, 
também será publicado no portal: www.soph.ro.gov.br.  
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APRESENTAÇÃO 

2018 foi desafiador. A exemplo dos três últimos anos, no que pese o crescimento do 

setor produtivo e o avanço das exportações via Porto Velho, tivemos que conviver 

com a escassez de recursos e driblar a crise financeira.  As despesas de custeio 

evoluíram vegetativamente, enquanto o faturamento permaneceu estático uma vez 

que a última atualização tarifária, autorizada pela agência que regula o setor, ocorreu 

no primeiro semestre de 2015.  

As medidas perpetradas por essa Diretoria, para efetivamente solucionar as 

dificuldades que surgiram, foram a busca pela ampliação dos negócios relativos à 

atividade estritamente portuária, tais como: aumento da movimentação de carga já 

operacionalizada no porto, busca por novos produtos e empresas que compreendam 

a importância e o potencial da alça Norte da logística brasileira, que tem como porta 

de entrada a cidade de Porto Velho e efetivamente se apresenta como alternativa 

lucrativa a quem exporta/importa, especialmente nos Estados de Rondônia, Acre e 

Mato Grosso. 

O fruto do esforço do time da SOPH, é o piloto de exportações de algodão produzido 

no Estado vizinho que se iniciou neste mês de dezembro, com ótimas perspectivas de 

crescimento no exercício vindouro. Esse produto até então, se limitava a ser 

movimentado pelos portos do sul e sudeste. 

Vale ressaltar que nos próximos anos, o Porto Público recepcionará também a nobre 

lã do Estado de Rondônia, uma vez que o plantio por produtores locais já é uma 

realidade. A efetividade para a inédita operação desse produto pela Hidrovia do 

Madeira só foi possível através de parceria público-privada, a exemplo do que ocorreu 

há vinte anos, quando teve início o transporte de grãos, na época produzido apenas 

no Mato Grosso. 

E falando em parceria, há de se enaltecer a firmada cooperação com o Ministério dos 

Transportes Portos e Aviação Civil – MTPAC, através de Termo de Compromisso 

celebrado com a interveniência do Governo de Rondônia. Com a dedicação e a 

perseverança peculiar da equipe SOPH, após vencido o processo de licitação, já está 

em construção um novo armazém para carga geral e a tão esperada sede 

administrativa; juntos, somam investimentos da ordem de nove milhões de reais. Com 

recursos próprios já se encontra em fase de conclusão a construção de moderno Gate 

no acesso de carga pesada, controle de acesso tecnológico próprio para recinto 



10 

 

alfandegado e bases para instalação de duas novas balanças rodoviárias que foram 

adquiridas com recursos da União. 

Expertise do time da SOPH 

A empresa perdeu um bom número de seus empregados. Vários deles passaram 

noutros concursos públicos e pediram baixa. Dos dez técnicos operacionais 

contratados em 2014, metade se demitiu, dos cinco administrativos saíram três, além 

de uma profissional de ciências contábeis e uma bióloga.  

Não obstante o reduzido quadro de funcionários, com base nos conhecimentos 

técnicos, aliado ao comprometimento e a competência, os profissionais da SOPH 

produziram documentos de valor inestimável para a Autoridade Portuária, entre eles, 

a revisão e atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário – PDZ, 

Plano de Controle de Emergência – PCE, assim como a elaboração do Regimento 

Interno de Licitações, próprio das Estatais, com base na Lei Federal nº 13.303/2016.  

Registre-se que via de regra, esse tipo de trabalho é elaborado por consultorias 

especializadas em suas áreas e tem custo muitíssimo elevado. 

Assim, com a premissa de prestar serviços públicos essenciais sem finalidade 

lucrativa, e mantido com a receita de taxas e tarifas portuárias módicas, a SOPH se 

reinventou, adequou-se, investiu na modernização da gestão e na qualidade de tais 

serviços, primando pela política de valorização de seus empregados, sabendo que a 

solução de dificuldades hodiernamente enfrentadas estão longe de serem resolvidas 

com irrisórias economias advinda de eventual retirada de gratificações ou demissões, 

que, aliás, constituem os últimos atos a serem adotados em uma gestão responsável 

e sensivelmente comprometida como os seus colaboradores 

Lado outro, não é demais lembrar, que a receita da SOPH será formada, dentre outras 

fontes, de dotações consignadas no orçamento do Estado de Rondônia e os créditos 

abertos por leis especiais, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 729/97, o que 

significa dizer que a qualquer tempo a SOPH poderá legitimamente recorrer ao seu 

integralizador exclusivo de capital, o que muito provavelmente ocorrerá em 2019. 

Por fim, vale asseverar que o Porto Público de Porto Velho, fonte inesgotável à 

agregação de valor do tripé da sustentabilidade, está presente na capital rondoniense 

há 43 anos, atento ao potencial de crescimento do Estado e em consonância com o 

setor privado se prepara para novos desafios. Em 2019, que venham as exportações 

da carne rondoniense e dos produtos da Bolívia.  
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O apoio incondicional do chefe do Executivo Estadual, da Assembleia Legislativa e da 

Bancada Federal, aos quais externamos gratidão, continuará sendo fundamental para 

que a atividade portuária e a navegação continuem ocupando o lugar que merece.  

A nossa gratidão a todos que de alguma forma contribuem para que a atividade 

aquaviária se desenvolva. 

Saudações hidroviárias! 

 

Francisco Leudo Buriti  

João Bosco de Araújo  

Edemir Monteiro Brasil Neto 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Equipe SOPH 2018 
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PORTO PÚBLICO DE PORTO VELHO 
 

 

 
Figura 2 - Visão aérea do Porto Público, junho de 2017 
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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 
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desenvolver mecanismos para atração de cargas; medidas que visem estimular a 

competitividade; e outras medidas e ações de interesse do porto. 

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.  
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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 está relacionada com a própria atividade fim da 

empresa, a Diretoria de Fiscalização e Operação, cabe coordenar, orientar e dirigir as 

atividades de fiscalização e aquelas ligadas às operações portuárias. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 
Tabela 1 - Planejamento Estratégico 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

1º Tornar a Empresa Autossustentável  

1) Incrementar o faturamento da empresa através de novos negócios. 

2) Estabelecer e manter o equilíbrio financeiro. 

3) Abrir novas frentes de negócios e serviços. 

4) Desenvolver, continuamente, projetos para aumentar a receita 

operacional. 

5) Readequar as operações, cultura, mentalidade da atividade portuária com 

as modernas práticas de gestão trabalhista, comercial e organizacional. 

 

 2º Estimular o Desenvolvimento Organizacional  

1) Alinhar os interesses de Estado com os interesses da Empresa. 

2) Incentivar o desenvolvimento pessoal dos colaboradores. 

3) Desenvolver o quadro funcional. 

 

3º Ampliar a Infraestrutura portuária para atender novas demandas e 

penetrar em novos mercados 

1) Viabilizar o termo de compromisso Ministério dos Transportes/Secretaria 

Nacional de Portos e Governo do Estado de Rondônia/SOPH. 

2) Viabilizar recursos externos para desenvolvimento de novos projetos 

portuários. 

3) Desenvolver as políticas ambientais e de segurança 
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ORGANOGRAMA GERAL 
 
 

 
Organograma 1 - Estrutura Geral SOPH 

Fonte: SOPH/2018 
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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 Nacional 

de Portos (SNP) e a SOPH. 

Enxugar é a palavra de ordem do governo estadual, a fim de manter as contas em dia. 

Desta forma, esta diretoria executiva percorreu 2018 com a premissa de cumprir todos 

os compromissos dentro do período.  

 

1.1 Gestão da Presidência 

O ano de 2018 registrou intensa atividade da SOPH na busca por cumprir sua missão 

de organizar e viabilizar o processo de transporte aquaviário, garantindo o 

desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia.  As metas da SOPH, 

planejadas pelo consenso de sua equipe técnica e a diretoria executiva, são 

executadas através de ações pontuais, que objetivam resultados no segmento no qual 

atua. Dessa forma atuação do gabinete da Presidência se dá em diversas frentes 

ligadas a necessidades verificadas no âmbito do Poder Executivo, além de exercer 

um papel primordial na busca na eficácia do bom andamento das atividades 

administrativas da empresa, sendo um elo entre os demais setores do órgão, para a 

circulação dos documentos oficiais. 

 

1.1.1 Programa Conheça o Porto  

É um projeto desenvolvido pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia (SOPH), que visa receber estudantes de ensino fundamental, médio e 

superior no poligonal portuário para conhecer o funcionamento do Porto Público e a 

importância logística portuária. Foi implantado há seis anos e mantém a média anual 

em torno de 400 visitantes. 
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Figura 3 - Visita de estudantes ao Porto 

Fonte: Junho/2018 SOPH 

 

Em 2018 o projeto recebeu a visita de 383 alunos de diversas instituições de ensino, 

para apresentação do porto e suas instalações. As visitações ocorrem diariamente, 

desde que agendadas previamente. Aos visitantes, são disponibilizadas informações 

sobre a criação e fundação do Porto de Porto Velho, assim como a logística de 

funcionamento no que se refere a importação e exportação de produtos pela hidrovia 

do rio Madeira, como também, o papel que o Porto representa para a economia do 

Estado. Conheça ao Porto, atende as inúmeras solicitações de visitas das instituições 

de ensino local e de estados vizinhos, empresários nacionais e internacionais desejam 

conhecer as peculiaridades do setor portuário. 

 

1.1.2 Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 

Implantado em 2017, a SOPH foi a primeira das demais empresas publicadas 

vinculadas ao Governo do Estado a utilizar o Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 

na sua completude. Desde então, todos os processos são gerenciados virtualmente, 

gerando celeridade no processamento das informações, excluindo a utilização de 

papel, reduzindo consideravelmente os custos com papel, além de garantir a 

transparência e segurança das informações. Abaixo, apresentamos o relatório 

estatístico dos processos tramitados em 2018:  

TIPO QUANTIDADE 

Compras: Dispensa 14 

Compras: Inexigibilidade 2 

Compras: Licitação Adesão a Ata de RP-Não Participante 1 

Compras: Licitação Concorrência 3 

Compras: Licitação Pregão Eletrônico 2 
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Compras: Licitação Tomada de Preços 2 

Compras: Suprimento de fundos 13 

Comunicação: Externa 100 

Comunicação: Interna 59 

Comunicação: Memorando 65 

Comunicação: Ofício 119 

Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução 13 

Gestão Administrativa: Proposição de Portaria 1 

Gestão Administrativa: Proposição de Resolução 4 

Gestão de Contrato: Acompanhamento da Execução 48 

Gestão de Contrato: Processo de Pagamento 3 

Gestão de Contrato: Prorrogação Contratual 1 

Pessoal: Ação Judicial 8 

Pessoal: Adicional Insalubridade 1 

Pessoal: Controle de Frequência/Folha de Ponto 7 

Pessoal: Declaração para fins de Emprego 1 

Pessoal: Diárias 16 

Pessoal: Exoneração e Pagamento de Verbas Rescisórias 2 

Pessoal: Gratificação Natalina (Décimo Terceiro) 2 

Pessoal: Nomeação e Implantação em Folha 4 

Pessoal: Progressão Funcional 3 

Pessoal: Relotação 1 

Pessoal: Vantagem Pessoal 12 

Pessoal: Verbas Rescisórias 4 

TOTAL 511 

 

Processos com andamento fechado na unidade ao final do período: 

TIPO QUANTIDADE 

Compras: Dispensa 11 

Compras: Inexigibilidade 2 

Compras: Licitação Adesão a Ata de RP-Não Participante 1 

Compras: Licitação Pregão Eletrônico 2 

Compras: Suprimento de fundos 9 

Comunicação: Externa 65 

Comunicação: Interna 24 

Comunicação: Memorando 58 

Comunicação: Ofício 114 

Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução 7 

Gestão Administrativa: Proposição de Portaria 1 

Gestão Administrativa: Proposição de Resolução 2 
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Gestão de Contrato: Acompanhamento da Execução 40 

Gestão de Contrato: Processo de Pagamento 3 

Gestão de Contrato: Prorrogação Contratual 1 

Pessoal: Ação Judicial 7 

Pessoal: Adicional Insalubridade 1 

Pessoal: Controle de Frequência/Folha de Ponto 6 

Pessoal: Declaração para fins de Emprego 1 

Pessoal: Diárias 10 

Pessoal: Exoneração e Pagamento de Verbas Rescisórias 1 

Pessoal: Gratificação Natalina (Décimo Terceiro) 1 

Pessoal: Nomeação e Implantação em Folha 2 

Pessoal: Progressão Funcional 2 

Pessoal: Relotação 1 

Pessoal: Vantagem Pessoal 11 

Pessoal: Verbas Rescisórias 4 

TOTAL 387 

 

Processos com andamento aberto na unidade ao final do período: 

TIPO QUANTIDADE 

Compras: Dispensa 3 

Compras: Licitação Concorrência 3 

Compras: Licitação Tomada de Preços 2 

Compras: Suprimento de fundos 4 

Comunicação: Externa 35 

Comunicação: Interna 35 

Comunicação: Memorando 7 

Comunicação: Ofício 5 

Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução 6 

Gestão Administrativa: Proposição de Resolução 2 

Gestão de Contrato: Acompanhamento da Execução 8 

Pessoal: Ação Judicial 1 

Pessoal: Controle de Frequência/Folha de Ponto 1 

Pessoal: Diárias 6 

Pessoal: Exoneração e Pagamento de Verbas Rescisórias 1 

Pessoal: Gratificação Natalina (Décimo Terceiro) 1 

Pessoal: Nomeação e Implantação em Folha 2 

Pessoal: Progressão Funcional 1 

Pessoal: Vantagem Pessoal 1 

TOTAL 124 
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1.1.3 E-sic 

O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) permite que 

qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso a informação para 

a SOPH que administra diariamente as demandas da plataforma.  

Por meio do sistema, além de fazer o pedido, é possível acompanhar o prazo pelo 

número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por e-mail; entrar com 

recursos, apresentar reclamações e consultar as respostas recebidas. O objetivo é 

facilitar o exercício do direito de acesso às informações públicas. 

A seguir, o quantitativo de solicitações remetidas à SOPH em 2018: 

 

a) Quantitativo de pedidos: 

Número de solicitações: 03 
Média mensal de solicitações:0,33% 
 
b) Situação e características dos pedidos: 

STATUS DO PEDIDO QUANTIDADE 

Respondido 03 

Em tramitação dentro do prazo 03 

Em tramitação fora do prazo 00 

 
 

TEMAS DAS SOLICITAÇÕES 

CATEGORIA E ASSUNTO QUANTIDADE % DE PEDIDOS 

Cadastro reserva de concurso e 
chamamento 

01 33,33% 

Composição do Conselho de Autoridade 
Portuária (CAP) 

01 33,33% 

Movimentação portuária anual de 1990 a 
2017 

01 33,33% 

 
 

MEIOS DE ENVIO DE RESPOSTA 

MEIO QUANTIDADE % DO MEIO 

PELO SISTEMA 02 66,66% 

POR E-MAIL 01 33,33% 

 
c) Perfil de solicitantes 

TIPO DE SOLICITANTE 

TIPO QUANTIDADE % SOLICITANTE 

PESSOA FÍSICA 03 100% 

PESSOA JURÍDICA 00 00% 
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Comparativamente ao ano de 2017, houve redução da demanda em 2018. O fato 

apontado como motivo é a prestação do serviço desta unidade não estar ligada 

diretamente ao cidadão, ao consumidor, mas sim prestar um serviço de ordem pública 

e de manutenção da economia do Estado de Rondônia. Em 2017, todas as demandas 

geradas foram provenientes de pessoas físicas, enquanto que em 2016, apenas 75% 

delas foram encaminhadas do mesmo perfil, os 25% restantes, surgiram de pessoas 

jurídicas. Vale o registro que em 2016 e 2017 foram feitas 04 (quatro) solicitações ao 

longo de cada uma das referências através do sistema de solicitação de informações 

ao Porto Público de Porto Velho.  

 

1.1.4 Portal da Transparência Rondônia  

O Portal da Transparência é uma iniciativa do Governo do Estado de Rondônia que 

propicia o controle social pelos cidadãos ao disponibilizar dados e informações 

públicas do Estado, além de oferecer ferramenta para solicitações de informações por 

meio da Lei de Acesso a Informação. 

A transparência tem papel importante no combate à corrupção, ao induzir maior 

responsabilidade por parte dos gestores públicos e controle e divulgação das ações 

por cidadãos, pesquisadores e mídia. 

O Portal da Transparência contém dados e informações sobre os seguintes assuntos: 

 Gastos/despesas públicos dos Poderes do Estado; 

 Receitas ou arrecadação dos Poderes do Estado; 

 Remuneração dos servidores do Poder Executivo; 

 Despesa com pessoal dos Poderes do Estado; 

 Despesas com diárias de viagem dos Poderes do Estado; 

 Convênios; 

 Compras, aquisições e contratos dos Poderes do Estado; 

 Planejamento e resultados dos Poderes do Estado; 

 Informações socioeconômicas do Estado; 

 Prestação de contas do governador; 

 Lei de Acesso a Informação. 

 

Neste sentido, a SOPH mantém a premissa do governo estadual e também deu início 

ao atendimento das publicações das informações competentes à administração da 
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pasta e em atendimento também à Instrução Normativa nº 52/2017/TCE-RO 

providenciou a difusão dos dados tanto no domínio: www.transparencia.ro.gov.br 

quanto no próprio portal institucional, situado no domínio: 

www.rondonia.ro.gov.br/soph.  

Na última avaliação da corte de contas deste Estado, a Sociedade de Portos e 

Hidrovias do Estado de Rondônia atingiu o índice de 86,97% de aprovação na exibição 

dos dados e informações obrigatórias. Os tópicos que ainda não foram atendidos 

estão em fase de ajuste e implantação pela equipe técnica designada para tal.  

Ainda assim, não excluiu os servidores: Francisco Leudo Buriti de Sousa (presidente), 

Marco Antônio Cardoso Figueira (controle interno) e Rafaela Schuindt de Oliveira 

Nascimento (assessora de comunicação) de serem penalizados com multa pela corte. 

 

1.1.5 Plataforma Controle Cidadão 

O Controle Cidadão é uma plataforma criada para permitir ao cidadão fazer denúncias, 

reclamações ou elogios, com possibilidade de envio de foto. Além disso, o cidadão 

poderá visualizar o andamento de sua fiscalização e acessar o Portal da 

Transparência do Estado de Rondônia. Uma iniciativa da Controladoria Geral do 

Estado (CGE) em função da defesa do patrimônio público e da cidadania. A demanda 

é gerada através de um aplicativo sobre os serviços: fiscal cidadão, portal 

transparência e consulta fiscalização. 

O encaminhamento das demandas é gerido pela própria CGE que envia às unidades 

da gestão executiva do Estado a necessidade de tratar os assuntos provenientes de 

denúncias, sugestões e/ou reclamações.  

Ainda que a plataforma tenha sido disponibilizada em 2017, a SOPH não recebeu 

nenhuma denúncia ou demanda para atendimento através da ferramenta em 2018, 

bem como também não houve registros na referência anterior.  

 

1.1.6 Produção do Vídeo Institucional 

Após 30 anos de instalação e início das operações do Porto de Porto Velho, pela 

primeira vez na história da gestão da Diretoria Executiva foi priorizada a comunicação 

institucional por reconhecer a importância de conquistar mercados internos e 

externos, expandindo fronteiras e propiciando a viabilidade da manutenção das 

atividades operacionais. Juntamente com a Superintendência Estadual de 

http://www.transparencia.ro.gov.br/
http://www.rondonia.ro.gov.br/soph
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Comunicação (Secom), foi produzido um vídeo institucional de aproximadamente 

quatro minutos sem nenhum custo para esta gestão. A assessoria de comunicação 

da SOPH elaborou o roteiro, texto e viabilizou a captação de imagens das áreas 

operacionais para ilustrar a produção do material que representasse fielmente a 

infraestrutura disponível para operacionalizar todos os tipos de cargas. O material foi 

disponibilizado em áudio em português e com legendas em português, inglês e 

espanhol.  

 

1.2 Quadro de pessoal 

No mês de dezembro de 2018 constatou-se o total de 83 empregados ativos nesta 

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, um quantitativo de 

04 empregados a maior em relação a dezembro de 2017 no qual totalizava 79 

empregados. É válido salientar que o aumento no quadro pessoal foi em função da 

convocação de 03 guardas portuários para o quadro efetivo. 

Deste universo verificou-se que 42 (50,6%) empregados são do quadro efetivo, sendo 

que 07 deles possuem a atribuição de gratificação de função e outros 06 são 

originários da antiga Empresa de Porto do Brasil – Portobrás; 

05 (6,0%) empregados são provenientes da Administração Direta cedidos pelo 

Governo de Rondônia e Prefeitura de Ji-Paraná, sendo que 02 desses exercem cargo 

em comissão; 

24 (28,9%) dos empregados são de cargos em comissão exercendo as atribuições de 

chefia, coordenação e assessoramento; 

01 (1,2%) empregado é contrato temporário; 

04 (4,8%) são estagiários ingressos por convênio com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL; 

01 (1,2%) é menor aprendiz ingresso por convênio com o Centro de Integração 

Empresa-Escola – CIEE; 

03 (3,6%) da Diretoria Executiva e 

03 (3,6%) são do conselho fiscal. 

Quanto à relação jurídica de emprego, a maioria dos trabalhadores distribui-se pelo 

contrato de trabalho de empregado público por tempo indeterminado por concurso 

público, o que configura a predominância da segurança por vínculo laboral, secundado 

a larga distância pelo contrato de trabalho em funções públicas e por cargos em 

comissão regidos também dentro das normas gerais do trabalho e funções públicas. 
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Estes empregados do quadro funcional da SOPH torna uma administração 

relativamente jovem considerando que cerca de 66,2% se situam no escalão entre 20-

45 e onde também impera um elevado grau de qualificação, dado que cerca de 57,8% 

do total de empregados é detentor de bacharelado.  

Quanto aos trabalhadores PCD – Pessoas com Deficiência eram dois no quadro, em 

2018 um deles pediu a exoneração para assumir uma vaga em outro emprego público. 

O outro permanece no quadro da empresa.  

No que diz respeito à folha de pagamento dos empregados o valor anual de 2018 foi 

de R$ 6.535.269,99, esse montante representa 9,07% a mais em relação a 2017 que 

foi de R$5.991.499,08. Com relação aos encargos totais da folha com os empregados, 

foi apurado um valor total de R$ 1.431.632,02 que representa um aumento de 23,77% 

em relação a 2017 que foi de R$ 1.156.657,20. 

Esse aumento no total anual da folha e encargos incidentes sobre a mesma se deu 

em virtude da: 

 Reoneração da Folha de Pagamento a partir de Setembro/2018 pela revogação 

da Lei 12.546/2011, impactando em 18,5%; 

 Contratação de 04 empregados, impacto de 2,1%; 

 Concessão do reajuste anual através do acordo coletivo de trabalho em 

junho/2018 de 1,76%; 

 Concessão da progressão de 4% aos empregados admitidos em 2014; 

 Aumento anual de 1% a título de Adicional de Tempo de Serviço aos 

empregados efetivos. 

Embora a remuneração total anual do quadro tenha aumentado em 9,07%, a 

remuneração individual (média) que era de R$ 75.841,76 por empregado em 2017 

passou para R$ 78.738,19, representando assim um aumento “per capta” anual médio 

de 3,82%. 

Assim, o impacto total sobre a folha (9,07%) ficou acima do percentual de aumento 

para os empregados (1,76% para todos e 4% para o grupo com direito a progressão) 

em virtude também da contratação 03 de empregados do quadro efetivo.  

Apresenta-se no quadro resumo abaixo a informação relativa ao universo de 

empregados, por tipo de relação jurídica de emprego, carreira, gênero, nível de 

escolaridade, escalão etário, bem como, número de trabalhadores portadores de 

deficiência e número de aposentações. 



30 

 

TIPO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUANTIDADE 

Nomeação/Portarias 27 

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado  42 

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado  01 

Decreto de Cedência  05 

Termo de Compromisso de Estágio  04 

Contrato de Aprendizagem  01 

Termo de Posse  03 

Tabela 2 - Quadro relação jurídica 

 

CARGOS 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUANTIDADE 

Assessores, Chefes de Setor e Divisão. 25 

Assistentes, Técnicos e Auxiliares. 15 

Direção e Coordenação 05 

Estagiários 04 

Guarda Portuária 24 

Menor Aprendiz  01 

Demais Funcionários 09 

Tabela 3 - Quadro descrição de cargos 

 

GÊNERO 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUANTIDADE 

Feminino 19 

Masculino  64 

Tabela 4 - Quadro descrição de gênero 
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NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUANTIDADE 

Ensino Fundamental 02 

Ensino Médio 33 

Nível Superior 48 

 

ESCALÃO ETÁRIO 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUANTIDADE 

17-24 06 

25-29  08 

30-34  18 

35-39 14 

40-44  07 

45-49  08 

50-54  07 

50-54  07 

55-59 06 

60-64  05 

65-69  04 

Número de trabalhadores portadores de deficiência  1 

Número de aposentações 0 

Tabela 5 - Quadro descrição faixa etária 

 

 

Gráfico 1 - Divisão Gênero e Escolaridade 
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Gráfico 2 - Escalão Etário SOPH 

 

1.2.1 Proventos anuais 
 

A SOPH despendeu em 2018 com a folha de pagamento dos empregados um total de 

R$ R$ 5.991.499,08, segue evidenciados os proventos mais relevantes na folha: 

 

PROVENTOS 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUANTIDADE 

Salário Base  3.136.261,62 

Adicional de risco 942.068,56 

Adicional de tempo de serviço  153.919,26 

Auxilio saúde  227.900,00 

Auxílio Alimentação 861.000,00 

Função Gratificada  136.143,63 

Auxilio Transporte  153.519,00 

Tabela 6 - Quadro de proventos 
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Gráfico 3 - Proventos SOPH 2018 

Neste item, é válido descrever que os salários dos empregados da SOPH foram pagos 

efetivamente em dia, principalmente o 13º salário (efetuando o repasse da primeira 

parcela em agosto e a segunda em novembro do ano corrente), mantendo a 

valorização dos trabalhadores dessa empresa. 

 

1.2.2 Capacitação, treinamentos e cursos 
 

 Patrimônio Público; 

 Licitações e Contratos em obras públicas; 

 Treinamento para usuários do Sistema Eletrônico de Informações – SEI; 

 Auditoria do Controle Interno; 

 Pesquisa de preços eficientes nas licitações e contratos; 

 Termo de Referência e Projeto Básico; 

 Termo de Referência, Pregão e Registro de Preços; 

 Tomada de Contas Especial; 
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 Lei das Estatais 13.303/2016; 
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 Formação e atualização de pregoeiros; 

 Redes de Relacionamento e qualidade de vida no trabalho: A vida em Sinergia; 

 Noções básicas de Administração Pública e princípios Constitucionais das 

licitações e contratos públicos.  

1.2.3 Outras atividades 

 Semana do Meio Ambiente (Educação ambiental); 

 Palestra “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável;  

 Trabalho social sobre a conscientização de combate à dengue;  

 Palestra sobre prevenção ao Câncer de Mama (Outubro Rosa);  

 Palestra sobre Saúde do Homem e prevenção a doenças (Novembro Azul). 

Em novembro de 2018 foi realizada a IX Semana Interna de Prevenção de Acidentes 

de Trabalho Portuário - SIPATP, onde foram abordados temas como: 

 Segurança no trabalho; 

 Saúde ocupacional; 

 Meio Ambiente; 

 Saúde do Homem. 

 

1.3 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. 

Em relação aos processos continuados, compete à Diretoria Administrativa e 

Financeira (DAF), a avaliação da estimativa de gastos realizados no ano de 2018 e 

comparar ao exercício anterior o percentual da economia significativa, conforme 

dados a seguir: 

 

Processo nº.  0040.076766/2018-26 e 0040.378715/2018-36 - Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviço de agenciamento de viagens 

Os gastos relacionados a emissão de passagens áreas, frutos do processo em 

epígrafe, de acordo com o levantamento realizado pelo DAF no exercício 2017, foi em 
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torno de R$ 55.589,69 (cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais e 

sessenta e nove centavos).  

Já no exercício 2018, a Administração Portuária desprendeu o valor de R$ 41.727,20 

(quarenta e um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) uma 

economia para a administração pública de R$ 13.862,49 (treze mil oitocentos e 

sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos). 

 

Processo nº. 155/2015 - Fornecimento de energia elétrica em média tensão, com 

aplicação da tarifa horo sazonal - Verde (CERON/ELETROBRÁS) 

A priori cabe ressaltar que depois da SOPH ter aderido ao contrato de aplicação da 

tarifa horo sazonal - verde, houve uma economia considerável de energia elétrica, em 

vista dos anos anteriores, porém, o consumo manteve-se no mesmo patamar do gasto 

gerado em 2017, em torno de R$ 223.000,00/ano, o que demonstra que não há 

consumo desordenado de energia dentro do Porto Organizado. 

 

Processo nº. 0040.145589/2018-35 - Telefonia Fixa 

No exercício 2017, foram gastos R$ 6.878,12 (seis mil oitocentos e setenta e oito reais 

e doze centavos), levantamento este realizado até o mês de outubro/2017. 

Já no exercício 2018, foram empregados o valor de R$ 5.217,14 (cinco mil duzentos 

e dezessete reais e quatorze centavos). Uma economia de R$ 1.660,98 (mil 

seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos). 

Resta salientar que a Diretoria Executiva da SOPH, abriu mão da utilização de 

telefonia móvel, desde o ano de 2014, o que gerou uma economia ainda maior para a 

administração, tendo em vista, que a SOPH possuía 12 (doze) linhas distribuídas entre 

servidores da empresa, no qual resultava um gasto anual de aproximadamente R$ 

70.270,059 (setenta mil duzentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos).  

 

Processo 0040.195737/2018-62 - Locação de máquinas multifuncionais 

Com o objetivo de reduzir despesas com a aquisição de material de expediente e 

insumos de impressão, a SOPH terceirizou tais serviços que resultou numa economia 

de R$ 132.706,00 (cento e trinta e dois mil, setecentos e seis reais). O valor mensal 

para o aluguel de 7 (sete) impressoras multifuncionais, incluindo o fornecimento de 

papel A4, é de R$ 1.562,50 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
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centavos), totalizando o valor de R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta 

reais/ano). 

 

Processo 0040.073088/2018-40 - Serviço de retirada de sedimentos, detritos 

orgânicos e inorgânicos, pontos de acostagem do Porto Organizado de Porto 

Velho 

O processo de retirada de sedimentos aberto em 2015 com vistas a retirar os detritos 

(madeiras) que acumulam na proa do cais flutuante, incidindo em aumentar o peso 

sobre as estruturas do mesmo, assim como na rampa, com acúmulo de sedimentos, 

prejudicando a aproximação das balsas em determinadas épocas do ano. O contrato 

inicial foi estimado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 2016, porém, em 2017, 

esta organização empregou apenas R$ 146.520,00 (cento e quarenta e seis mil 

quinhentos e vinte reais), devida a baixa quantidade de sedimentos no entorno do 

Porto. 

No exercício de 2018 foi empregado o valor de R$ 163.147,80 (cento e sessenta e 

três mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta centavos), cabe salientar que em 

determinadas épocas do ano existe a remoção de madeiras ao redor do cais 

originados conforme a cheia do rio pelos desbarrancamentos naturais lançados ao 

curso do rio, o que se origina o nome do Rio Madeira. 

Conforme o nível do rio vai se encaminhando para a cota mínima, a partir do mês de 

abril, é necessária a remoção de sedimentos de forma intensa em locais de operação 

(RO-RO e Cais Público) em virtude do acúmulo de sedimentos nessas áreas, o que 

garante a segurança nas operações portuárias, das embarcações e seus 

trabalhadores. 

Também tem a relação com o acúmulo de madeiras pela usina que são mandadas ao 

curso natural do rio, entretanto esse acúmulo de madeira é maior do que seria o 

normal antes da instalação da usina. Assim, conforme são lançados ao rio é 

necessária a remoção dessas madeiras. 

 

Contratação de serviços de limpeza e conservação e higienização predial 

interna e externa 

O processo de limpeza e conservação do Porto, foi estimado em R$ 524.996,64 

(quinhentos e vinte e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro 
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centavos), porém, em fevereiro/2017, houve uma repactuação de aditivo de 

supressão, restando o valor de R$ 420.000,00/anual, gerando uma economia de 

22.75%. 

Em novembro de 2017, foi aberto novo processo administrativo visando a presente 

contratação, onde o valor licitado foi de R$ 262.883,40/anual, ou seja, gerou uma 

economia de 37,41% referente ao contrato anterior. 

 

Processo 193/2015 - Fornecimento de Combustível 

O processo relacionado ao abastecimento dos veículos/equipamentos pertencentes a 

SOPH, no exercício 2017, estava vinculado ao contrato junto a SUGESPE, no qual foi 

estabelecido um valor limite de utilização de combustível. A estimativa calculada para 

o exercício 2017, desde a vigência do último termo aditivo, foi de R$ 45.344,90 

(quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), no qual 

foram gastos, a quantia de R$ 18.560,23 (dezoito mil quinhentos e sessenta reais e 

vinte e três centavos). 

No presente exercício, a SOPH, conseguiu desvincular a contratação com a 

SUGESPE, sendo realizada adesão a uma ata de registro de preços Federal, onde 

até o presente momento, a administração utilizou o valor de R$ 23.245,70 (vinte e três 

mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), no abastecimento dos 

veículos e equipamentos. 

 

Processo 0040.255215/2018-27 - Manutenção da frota 

O processo relacionado a manutenção dos veículos/equipamentos pertencentes a 

SOPH, está vinculado ao contrato junto a SUGESPE, no qual foi estabelecido um valor 

limite de utilização de manutenção. A estimativa calculada para o exercício 2017, 

desde a vigência do último termo aditivo foi de R$ 198.062,54 (cento e noventa e oito 

mil sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), no qual foram gastos até o 

presente momento, a quantia de R$ 14.245,86 (quatorze mil duzentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta e seis centavos). 

No presente exercício, ainda no contrato da SUGESPE, a SOPH, desprendeu o valor 

de R$ 718,63 (setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), com a 

manutenção de veículos e equipamentos, até o mês de outubro. 
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1.4 Receitas 

Conforme demonstrado nos relatórios financeiros, em 2018, as receitas da SOPH 

totalizaram R$ 11.196.854,20. Deste total, R$ 1.928.781,64 milhões são provenientes 

de aporte de capital para investimento no poligonal portuário oriundos do Fundo de 

Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER. 

Registrou-se um aumento no faturamento da receita, comparado ao exercício anterior 

(2017), de 13,01%, quando arrecadou R$ 9.195.121,81.  

 

RECEITAS - 2017 R$ 9.195.121,81 

RECEITAS - 2018 R$ 11.196.854,20 

Acréscimo -  R$ 2.001.732,39 

 

É importante frisar que a tarifa portuária aplicada pela SOPH aos operadores 

portuários encontra-se completamente defasada, uma vez que entre os anos 2005 a 

2015, não houve atualização do valor que acompanhasse a evolução econômica 

financeira, muito distante das tarifas que são cobradas em outros portos públicos 

nacionais. Ressalta-se que mesmo com o aumento linear, concedido pela ANTAQ de 

22% em 2015 a todos os portos públicos, a tarifa aplicada atualmente por esta 

empresa pública para movimentação de cargas, os valores ainda estão aquém, sendo 

que a SOPH já apresentou junto à mesma agência reguladora, proposta para 

composição tarifária compatível com os custos e investimentos que estão sendo 

aplicados no Porto Público de Porto Velho. 

 

 

 

1.5 Relação de atividades licitatórias 

O presente relatório descreve o resultado das atividades desenvolvidas até a presente 

data, pela Comissão Permanente de Licitação desta SOPH/RO realizadas no 

exercício de 2018, referentes às licitações e dispensa de Licitação concluídas:  
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NÚMERO DO 
PROCESSO 

ASSUNTO MODALIDADE VALOR DA 
CONTRATAÇÃO 

0040.005283/ 
2018-47 

Aquisição de materiais e equipamentos 
para alimentação elétrica das novas 
rampas flutuantes. 

Dispensa de 
Licitação R$ 24.939,53 

0040.096124/ 
2018-43 

Carona visando a contratação de 
empresa especializada em instalação de 
divisórias com fornecimento de material 

Carona em Ata 
de registro de 
Preços R$ 2.247,06 

0040.210104/ 
2018-91 

Contratação de empresa especializada 
em cessão de direito de uso (locação) de 
software nas áreas contábil, fiscal, lucro 
real, pessoal, com integração da 
folha/pagamento/patrimônio/faturamento, 
com geração de relatório para o Portal da 
Transparência, bem como com 
adaptação para o plano de contas da 
ANTAQ. 

Dispensa de 
Licitação R$ 41.200,00 

0040.361823/ 
2018-70 

Aquisição de bebedouros para atender a 
demanda da Sede Administrativa e 
Guaritas da SOPH. 

Dispensa de 
Licitação R$ 2.525,00 

0040.361823/ 
2018-70 

Contratação de empresa para aquisição 
de passagens aéreas. 

Dispensa de 
Licitação R$ 7.236,93 

0040.398614/ 
2018-81 

Contratação de empresa especializada 
para execução de serviço reforma da 
recepção principal desta Sociedade de 
Portos e Hidrovias - SOPH/RO. 

Dispensa de 
Licitação R$ 13.635,96 

0040.362839/ 
2018-08 

Contratação de Empresa de Engenharia 
para Elaboração de Projeto Elétrico 
visando a Restruturação, Readequação e 
Modernização da Rede Elétrica  

Dispensa de 
Licitação R$ 99.250,00 

0040.042805/ 
2017-19 

Contratação de empresa especializada 
serviço de limpeza, higienização e 
conservação do prédio da SOPH. 

Pregão 
Eletrônico 
001/2018 R$ 262.883,40 

0040.024916/ 
2018-16 

Aquisição de material de consumo 
objetivando a recomposição do estoque 
do almoxarifado 

Pregão 
Eletrônico 
002/2018 R$ 17.058,92 

0040.029628/ 
2018-58 

Aquisição de Apólice de Seguro de 
Responsabilidade Civil Portuário para a 
Sociedade de Portos e Hidrovias do 
Estado de Rondônia – SOPH. 

Pregão 
Eletrônico 
003/2018 
Deserto 
Dispensa de 
Licitação R$ 40.690,04 

0040.254463/ 
2018-51 

Contratação de Empresa para a 
prestação de serviços de Locação de 
Caçamba Metálica Estacionária Fixa com 
capacidade de 5m³, incluindo coleta, 
transporte e destinação final, sendo os 
resíduos classe IIA, encaminhados a 
lixeira municipal e IIB à Reciclagem 

Pregão 
Eletrônico 
004/2018 Deserto 
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0040.034659/ 
2018-21 

Contratação de empresa para demolição 
de edificações e Construção do 
Armazém de Cargas Alfandegado da 
SOPH (Termo de Compromisso SEP Nº 
003/2014 - MTPA). 

Concorrência Nº 
001/2018 R$ 3.383.734,24 

0040.036070/ 
2018-67 

Contratação de empresa para demolição 
de edificações e Construção da nova 
sede administrativa e operacional da 
SOPH.(Termo de Compromisso SEP Nº 
003/2014 - MTPA). 

Concorrência Nº 
002/2018 R$ 5.330.000,00 

0040.430720/ 
2018-67 

Contratação de empresa especializada 
para execução de Sistema de Prevenção 
e Combate a Incêndio e Pânico da soph 
– SPCI 

Tomada de 
preços 
001/2018 R$ 205.491,42 

Tabela 7 - Relação de atividades licitatórias 2018 

 

1.6 Dispensa de licitações 

Temos que destacar também, os processos relacionados a dispensa de licitação, de 

acordo com a Lei 13.303/2016, que foram abertos visando a necessidade de bens ou 

serviços dos setores da SOPH, com a anuência da Diretoria, conforme levantamento 

realizado a seguir:  
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PROCESSOS COMPRAS DIRETAS EXERCÍCIO 2018 - 
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

 
Janeiro 

 

Nº Processo Data Modalidade Fornecedor Descrição Valor Total 

0040.005283/2018-47 17/01/2018 Dispensa  
  

LOIOLA 
COMÉRCIO, 
SERVIÇOS E 
CONSTRUÇOES 
EIRELLI  

Aquisição de materiais e equipamentos 
para a alimentação elétrica das novas 
rampas, fazendo ligação entre a terra e 
a água. 

 R$ 24.939,53 

0040.025416/2018-00 31/01/2018 Dispensa  
 

LUCIANA 
COUTINHO 
ROCHA 

Contração de empresa para divulgação 
de anúncio do Porto Público de Porto 
Velho em um anuário especializado no 
setor portuário. 

 R$ 1.000,00 

 
 
 

Fevereiro 
 

Nº Processo Data Modalidade Fornecedor Descrição Valor Total 

0040.032999/2018-17 
 

07/02/2018 Dispensa AMAZON RECICLY 
EIRELI-ME 
 

Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação 
de caçambas metálicas estacionárias 
fixas 

R$ 1.000,00 

0040.033180/2018-77 
 

07/02/2018 
 

Dispensa 
 

J. F. EXTINTORES 
COMÉRCIO LTDA - 
ME 

Recargas para os extintores localizados 
no perímetro portuário 

R$ 2.890,00 

 0040.053242/2018-67 
 

26/02/2018 
 

Dispensa 
 

LOTE I – MARCOS 
ROBERTO DOS 
SANTOS BRINDES – 
ME 
 

Contratação de empresas 
especializadas em: a) fornecimento de 
materiais promocionais (brindes), para 
atender as necessidades da SOPH na 
VII Rondônia Rural Show – Feira de 
Tecnologia e Oportunidades de negócios 
Agropecuários. 

R$ 4.890,00 
 

 
0040.053242/2018-67 
 

26/02/2018 Dispensa LOTE II - UNICA IND. E 
COM.DE UNIFORMES 
PROFISSIONAIS LTDA 

b) Produção e fornecimento de uniforme 
com bordados para a equipe que 
representará o Porto na VII Rondônia 
Rural Show. 

R$ 800,00 
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0040.053242/2018-67 
 

26/02/2018 
 

Dispensa 
 

LOTE III 
- SUPERGRAFF 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA 
 

c) Material gráfico para ilustrar o stand na 
VII Rondônia Rural Show – Feira de 
Tecnologia e Oportunidades de negócios 
Agropecuários. 

R$ 719,00 
 

0040.053242/2018-67 
 

26/02/2018 
 

Dispensa 
 

LOTE IV - H.W. 
PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA. 
 

d) Locação de móveis para decoração do 
stand na VII Rondônia Rural Show – 
Feira de Tecnologia e Oportunidades de 
negócios Agropecuários. 

R$ 1.264,00 
 

 
 
 
Março 
 

Nº Processo Data Modalidade Fornecedor Descrição Valor Total 

0040.075919/2018-18 
 

14/03/2018 Dispensa JONAS ROSATELI 
LIMA SOLUÇÕES 
DIGITAIS. 

Aquisição de Certificado Digital A3 e-
CNPJ e e-CPF 

R$ 720,00 

 
 
Junho  
 

Nº Processo Data Modalidade Fornecedor Descrição Valor Total 

0040.042006/2018-18 
 

25/06/2018 Dispensa MASTERMAQ 
SOFTWARE 

Contratação de empresa especializada 
em cessão de direito de uso (locação) 
de software 

R$ 3.440,00 

 
 
Julho 
 

Nº Processo Data Modalidade Fornecedor Descrição Valor Total 

0040.042006/2018-18 
 

11/07/2018 Dispensa EXAME CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO 
OCUPACIONAL 
EIRELI ME 

Prestação de serviços em medicina do 
trabalho, de modo a elaborar, implantar 
e coordenar o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO–NR 7) 

R$ 1.000,00 
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Setembro  
 

Nº Processo Data Modalidade Fornecedor Descrição Valor Total 

040.361823/2018-70 03/10/2018 Dispensa ATLANTA 
COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO 

Aquisição de bebedouros para atender 
a demanda da Sede Administrativa e 
Guaritas da SOPH. 

R$ 2.525,00 

 
Outubro  
 

Nº Processo Data Modalidade Fornecedor Descrição Valor Total 

040.378715/2018-36 17/10/2018 Dispensa VOA BRASIL 
VIAGENS E 
TURISMO EIRELI - 
ME 

Contratação de empresa para 
aquisição de  passagens aéreas 

R$ 8.548,63 

Tabela 8 - Compras diretas do exercício 2018 
 
 

 

1.7 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  CONTRATO  CONTRATADA OBJETO 
DATA 

ASSINATURA 
VALOR 
TOTAL 

STATUS 

0040.122013/2018-
08 

005/2017 

WORK SOFT 
COMÉRCIO DE 
INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS LTDA. Cnpj 
nº 10.692.111/0001-
60 

Prestação de serviços de manutenção, correção de 
sistema, incluindo suporte técnico presencial e 
remoto com configuração dos sistemas de 
computadores da SOPH/RO. 

20/07/2017 
 R$       

15.000,00  
ENCERRADO 

124/2013 014/2013 

SEDEP – SERVIÇO DE 
ENTREGAS DE 
DESPACHOS E 
PUBLICAÇÕES LTDA. 

Contratação de empresa para acompanhamento 
processual da Sociedade de Portos e Hidrovias do 
Estado de Rondônia – SOPH na (Justiça Estadual, 
Varas cíveis e criminais da capital e interior, TJ, TCE, 
TRE, TRT, e Justiça Federal 1ª e 2ª instância) do 

13/08/2013 
 R$             

888,00  
ENCERRADO 



44 

 

Cnpj nº 
37.535.259/0001-47 

Estado de Rondônia mais União (STF, TSE, STJ, TST, 
STM, CNJ, CSJT) 

025/2017 001/2018 

LOIOLA COMÉRCIO, 
SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES 
LTDA.-EPP Cnpj nº 
06.341.060/0001-54 

Execução de serviços e obras de adequação de áreas 
do Porto Organizado de Porto Velho (RO). 

26/01/2018 
 R$     

122.996,70  
ENCERRADO 

004/2017 008/2017 
E. P. DE SOUSA 
MIRANDA Cnpj nº 
14.317.644/0001-12 

Prestação de serviços de locação de software dos 
seguintes sistemas: Licença de uso de software nas 
áreas contábil, fiscal, lucro real, pessoal, com 
integração da folha/ pagamento/ patrimônio/ 
faturamento para contabilidade e outros. 

05/09/2017 
 R$       

13.500,00  
ENCERRADO 

022/2016 010/2017 
ESPAÇO DO SABER 
LTDA.-ME Cnpj nº 
10.553.929/0001-00 

Prestação de serviços de reprografia, encadernação 
e outros. 

22/09/2017 
 R$       

15.103,23  
ENCERRADO 

096/2016 013/2016 

UATUMA 
EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS LTDA. 
Cnpj nº 
14.181.341/0001-15 

Prestação de serviço de agenciamento de viagens, 
compreendendo emissão, remarcação e 
cancelamento de passagens aéreas nacionais e 
internacionais.  

30/09/2016 
 R$                 

0,50  
ENCERRADO 

0040.032999/2018-
17 

003/2018 
AMAZON RECICLY 
EIRELI-ME Cnpj nº 
24.445.257/0001-15 

Prestação de serviço de locação de 90 (noventa) 
caçambas metálicas estacionárias fixas de 5m³, 
incluindo coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos classe IIA lixeira municipal e IIB Reciclagem. 

22/03/2018 
 R$       

15.275,30  
ENCERRADO 

056/2017 009/2017 

FARES & 
ASSOCIADOS 
ENGENHARIA LTDA. 
Cnpj nº 
52.573.623/0001-57 

Prestação de serviço de consultoria em Engenharia 
Naval para atualização do Projeto Básico de reforma 
e ampliação do Cais Flutuante e elaboração de 
planilha orçamentária. 

17/10/2017 
 R$       

19.980,00  
VIGENTE 

193/2013 003/2014 

ARQUILAU DE 
PAULA - 
ADVOGADOS 
ASSOCIADOS Cnpj nº 
04.766.856/0001-23 

Prestação de serviços jurídicos tributários. 08/01/2014  Ad exitum  VIGENTE 

0040.314766/2018-
30 

007/2018 

PRONORTE 
CONSTRUCÕES LTDA 
- EPP - CNPJ  nº. 
11.255.923-0001.00 

CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA DE ACESSO 
PORTUÁRIO (LOTE II)                                     VERIFICAR 
VENCIMENTO DA EXECUÇÃO: APÓS 90 DIAS DA 

04/09/2018 
 R$     

443.119,16  
VIGENTE 
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ORDEM DE SERVIÇO - Obs.: Processo aditivado em 
22,098% e supressão de 0,15%. 

0040.015409/2017-
19 

002/2018 

ROLDÃO BRAGA 
RIBEIRO EIRELI-ME 
Cnpj nº 
34.467.753/0001-23 

Prestação de serviço de fornecimento de 24 (vinte e 
quatro) recargas de gás de cozinha, GLP, 13Kg e 
aquisição de 02 (duas) botijas de gás, vasilhame de 
13 Kg. 

12/03/2018 
 R$         

2.132,00  
VIGENTE 

016/2015 001/2017 

K. C. R. INDÚSTRIA E 
COM´RCIO DE 
EQUIPAMENTOS 
EIRELI Cnpj nº 
09.251.627/0001-90   

AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇAS RODOVIÁRIAS 
ELETRÔNICAS. Execução do TERMO DE 
COMPROMISSOSEP Nº. 003/2014, firmado com 
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA – SEP/PR 

06/01/2017 
 R$     

640.000,00  
VIGENTE 

039/2017 004/2017 

AMAZÔNIA 
NAVEGAÇÕES LTDA. 
Cnpj nº 
84.554.666/0001-81 

Aquisição de 02 (dois) conjuntos de rampas 
flutuantes para operação pelo sistema Roll/On e 
Roll/Off. Execução do TERMO DE COMPROMISSO 
SEP Nº. 003/2014, firmado com SECRETARIA DE 
PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – SEP/PR. 

04/07/2017 
 R$ 

5.155.859,36  
VIGENTE 

0040.073088/2018-
40  

003/2016 

FLUVIAIS 
TRANSPORTES 
SERVIÇOS E COM. 
LTDA.-EPP Cnpj nº 
01.270.475/0001-60 

Prestação de serviços concernentes a retirada de 
sedimentos, outros materiais e detritos orgânicos e 
inorgânicos nas áreas navegáveis dos pontos de 
acostagem e operaçõs do Porto.  

19/04/2016 
 R$     

740.000,00  
VIGENTE 

202/2013 008/2014 

IMUNIZADORA 
COMBATE LTDA.-ME 
Cnpj nº 
07.529.101/0001-01 

Prestação de serviços de dedetização, 
desinsetização, desratização, descupinização, 
desalojamento de pombos e a limpeza e 
higienização de reservatórios de água, com 
fornecimento de  mão de obra e materiais. 

30/05/2014 
 R$       

64.794,00  
VIGENTE 

004/2016 004/2016 
MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S/A Cnpj nº 
61.074.175/0001-38 

Prestação de serviço de seguro total para a frota de 
veículos da SOPH com a emissão de apólices de 
seguros. 

23/06/2016 
 R$         

7.800,00  
VIGENTE 

0040.195737/2018-
62 

005/2016 
G3 COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA.-ME 

Prestação de serviço de locação de impressoras 
multifuncionais monocromáticas 
(fotocopiadora/impressora/digitalizadora), com 
fornecimento de materiais e serviços de 
manutenção preventiva e corretiva. 

29/06/2016 
 R$       

18.750,00  
VIGENTE 

0040.231276/2018-
07' 

TCT 
001/2015 

SECRETARIA DE 
ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO 

Exame laboratorial de análise físico-químico e 
bacteriológico de amostras de água potável do Porto 
Organizado do Porto Velho. 

01/07/2015 
 R$       

14.280,00  
VIGENTE 
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AMBIENTAL - 
SEDAM 

0040.145589/2018-
35 

010/2014 
CLARO S/A Cnpj nº 
40.432.544/0001-47 

Os  serviços de telefonoia fixa comutada (STFC) para 
chamadas locais, longa distância nacional (LDN) e 
longa distância internacional (LDI) de fixo para fixo e 
fixo para móvel. 

14/07/2014 
 R$       

35.124,68  
VIGENTE 

0040.123378/2018-
41 

006/2016 

COMPANHIA DE 
SEGUROS 
PREVIDÊNCIA DO 
SUL - PREVISUL Cnpj 
nº 92.751.213/0001-
73 

Prestação de serviço de seguro de vida e acidentes 
pessoais em grupo para os servidores da SOPH. Obs.: 
O valor é mensal e por cada funcionário. 

15/07/2016 
 R$               

24,44  
VIGENTE 

0040.042805/2017-
19  

004/2018 

IMUNIZADORA 
COMBATE LTDA.-ME 
- Cnpj nº 
07.529.101/0001-01 

Contratação de empresa especializada para a 
Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e 
Conservação dos Prédios da SOPH/RO 

14/08/2018 
 R$     

262.883,40  
VIGENTE 

0040.210104/2018-
91  

005/2018 

MASTERMAQ 
SOFTWARES BRASIL 
LTDA - Cnpj nº 
14.766.429/0001-07 

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE 
SOFTWARES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 
SOPH/RO 

22/08/2018 
 R$       

41.280,00  
VIGENTE 

186/2015 009/2016 

MARIFOSSA 
SANEAMENTO 
EIRELI-ME - Cnpj nº 
03.665.323/0001-92 

Prestação de serviços de limpeza de fossas, caixas de 
inspeção e desentupimento de rede de esgoto. 

25/08/2016 
 R$       

37.620,00  
VIGENTE 

0040.034659/2018-
21  

006/2018 

ROCHA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA – 
EPP - Cnpj nº. 
12.019.664/0001-81 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, 
EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM 
DE CARGAS ALFANDEGADO DA SOPH-RO  VERIFICAR 
VENCIMENTO DA EXECUÇÃO:  APÓS 210 DIAS DA 
ORDEM DE SERVIÇO.        

04/09/2018 
 R$ 

3.383.734,24  
VIGENTE  

033/2016 010/2016 

EMPRESA 
BRASILEIRA DE 
CORREIOS E 
TELEGRAFOS - Cnpj 
nº  
34.028.316/0027-42 

Serviços de venda de produtos postais 16/09/2016 
 R$         

1.000,00  
VIGENTE 

018/2016 011/2016 
MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S/A - Cnpj nº 
61.074.175/0001-38 

Prestação de serviço de serguro patrimonial para 4 
(quatro) instalações prediais com emissão de 
apólices de seguros. 

26/09/2016 
 R$         

4.949,00  
VIGENTE 
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020/2016 012/2016 

MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S/A - Cnpj nº 
61.074.175/0001-38 
 

Prestação de serviço de serguro para equipamentos 
da SOPH com a emissão de apólices de seguros. 
 

26/09/2016 
 R$       

10.695,80  
VIGENTE 

0040.259011/2018-
65 

008/2018 

SEDEP – SERVIÇO DE 
ENTREGA DE 
DESPACHOS E 
PUBLICAÇÕES LTDA.-
EPP - Cnpj nº 
37.535.259/0001-47 

Contratação de empresa especializada em 
acompanhamento de publicações em nome da 
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 
Rondônia - SOPH no Diário Eletrônico 

16/10/2018 
 R$             

990,00  
VIGENTE 

0040.036070/2018-
67 

009/2018 

CMG ENGENHARIA E 
LOCAÇÕES LTDA.-
ME - CNPJ nº 
26.372.833/0001-77 

Contratação de pessoa jurídica para a demolição de 
edificações e construção da nova sede 
administrativa e operacional da SOPH-RO 

24/10/2018 
 R$ 

5.330.000,00  
VIGENTE 

0040.390489/2018-
61 

TC 001/2018 

ÓRGÃO GESTOR DE 
MÃO DE OBRA - 
OGMO - Cpnj nº 
02.224.254/0001-19 

Termo de cooperação com fim de custeio de aluguel 
do imóvel para instalação do Órgão Gestor de Mão 
de Obra do Trabalhador Portuário Avulso do Porto 
Público de Porto Velho-RO  

22/10/2018 
 R$       

30.000,00  
VIGENTE 

0040.029628/2018-
58 

010/2018 
AIG SEGUROS BRASIL 
S.A. - Cnpj nº 
33.040.981/0001-50 

Seguro de responsabilidade civil para cobertura aos 
usuários (terceiros) no âmbito do Terminal Portuário 
de Porto Velho/RO 

25/10/2018 
 R$       

40.690,04  
VIGENTE 

105/2015  010/2015 

ATUAL 
CONSULTORIA, 
AUDITORIA E 
PERÍCIA CONTÁBIL 
LTDA. Cnpj nº 
05.584.141/0001-12 

Prestação de serviços técnicos profissionais de 
consultoria e assessoria contábil. 

16/11/2015 
 R$       

59.400,00  
VIGENTE 

0042.060852/2018-
05 

059/PGE-
2015 

TICKET SOLUÇÕES 
HDFGT S/A - Cnpj nº 
03.506.307/0001-57 

Serviço de autogestão de frota, para prestação de 
forma contínua, de gerenciamento, controle, e 
credenciamento de rede especializada em 
manutenção preventiva e corretiva de veículos, 
maquinários, embarcações, compressores, através 
de sistema informatizado e integrado com cartão.  

24/04/2015 
 R$ 

8.891.476,99  
VIGENTE 

Tabela 9 - Relação de contratos 

Fonte: SOPH/2018 
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2. OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  

2.1 Serviços Operacionais do Departamento 

O Departamento de Fiscalização e Operação (DFO) é responsável pelo 

acompanhamento das operações portuárias, certificando que todas as operações 

estejam em conformidade com as documentações exigidas pelos órgãos 

fiscalizadores e regulamentadores. 

Assim, todas as embarcações ao atracarem no Porto necessitam de certificados e 

autorizações de órgãos como Marinha do Brasil, Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dentre 

outros e tal acompanhamento é feito de forma regular, já que atracações em 

divergência com o apontado geram multa desses órgãos, além de concorrerem de 

forma conjunta com essas empresas nas infrações administrativas. 

As movimentações portuárias são realizadas pelos operadores portuários 

regulamentados no Porto ou pelos armadores, entretanto essas movimentações das 

mercadorias no embarque ou desembarque, as atracações e desatracações, controle 

de veículos, de usuários do Porto entre demais atividades de cunho totalmente 

operacional devem ser acompanhadas pelos funcionários desse departamento 

garantido a segurança da mercadoria, seus usuários e o padrão de excelência nos 

serviços. 

  

2.2 Áreas Operacionais e Movimentação de Cargas 

2.2.1 Cais Público 

O Cais público é a área operacional com maior fluxo de movimentação de cargas do 

Porto, sendo movimentadas as mercadorias de granéis sólidos e carga geral. 

No sentido de embarque os produtos de milho e soja são transportados por esteiras, 

ligadas dos silos até o cais público, e lançadas diretamente nas barcaças. 

No sentido de desembarque o fertilizante é operado no cais público e também na sua 

área operacional compreendida no pátio multi-cargas por intermédio de guindastes 

utilizando conchas e despejando diretamente nas carretas. 

A operação de exportação de cargas gerais de açúcar, milho e óleo vegetal que são 

enviadas para o Peru, na cidade de Iquitos, são movimentadas no cais público ainda 

na forma de carga batida com trabalhadores portuários levando a mercadoria 

diretamente as balsas.   
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2.2.2 Pátio Multi-cargas 

É uma área compreendida disposta ao redor do rio, cuja área é a mais alta disposta 

para movimentações portuárias. Nesta área são operadas cargas de fertilizante, 

combustíveis e CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo). 

O fertilizante é desembarcado no Porto com guindaste utilizando concha que recolhe 

o produto diretamente da embarcação e despejado em um funil que fica acima da 

carreta. 

Os combustíveis são embarcados no Porto por intermédio de tubulações que são 

retirados dos caminhões tanque e despejados nas barcaças tanques. 

O CAP é desembarcado no Porto, mas para essa operação é necessário esquentar o 

produto que vem na forma sólida, derretendo-o e despejado no caminhão tanque por 

intermédio de tubulações. 

 

2.2.3 Roll-on Roll-off 

Área operacional com declive até o rio totalmente pavimentado dispondo de rampas 

para a movimentação portuária, dispostas de duas rampas flutuantes com elevação 

automática e uma rampa que necessita de mecanismo exterior para a elevação. 

As cargas movimentadas são contêineres, semirreboques, automóveis, “big bag” e 

coque. 

Para a movimentação de contêineres são utilizados guindastes e veículos que 

transportam esses contêineres pelas vias de acesso até a embarcação, e, atualmente 

as mercadorias embarcadas são madeira e minério. 

Os semirreboques são movimentados por veículos que fazem o transporte do pátio 

que estão armazenados até a embarcação, esses semirreboques são refrigerados e 

transportam produtos como carnes, frutas, leites, queijos, verdura e legumes. 

Os “big bags” são espécies de sacolas com mercadorias unitizadas, dependendo de 

empilhadeiras para sua movimentação e posterior transporte de veículo até a 

embarcação. 

Os automóveis são movimentados de forma direta ou através de caminhão cegonha, 

com acesso pela rampa até a embarcação. 
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2.3 Desempenho Portuário 

O Porto Organizado de Porto Velho utiliza o sistema online da Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (ANTAQ) para o envio das informações no que tange as 

tarifas portuárias e operações portuárias no Porto. 

Esse sistema é alimentado por funcionários diariamente, contudo a relação do envio 

dessas informações, nos termos da Resolução 3.274 da ANTAQ, tem prazo para envio 

até a data de cada dia 20 do mês subsequente. 

Assim, tais informações são mais corretas e evitam o envio errado das movimentações 

portuárias por questões do lapso temporal muito curto ou mesmo questões 

burocráticas que possam existir. 

Por isso, as bases estatísticas de movimentações de mercadoria no Porto estão 

relacionadas até o mês de outubro, já que o presente relatório está sendo realizado 

em novembro de 2018. 

Segue abaixo tabela detalhada das mercadorias operadas no Porto conforme o mês 

de operação, sentido de embarque e desembarque e totalidade em cargas. 

Portanto, no ano de 2018, foram movimentados 1.928.192 (um milhão e novecentos 

e vinte e oito mil e cento e noventa e dois) toneladas até o mês de outubro. 

Espera-se que até o final do ano sejam movimentados até 2.200.000 (dois milhões e 

duzentas mil) toneladas através do Porto, mantendo o fluxo normal das operações. 

Isso também corresponde a 1.386 atrações de embarcações dentre esse período, 

todas regulamentadas pelos órgãos regulamentadores e fiscalizadores, com a devida 

autorização de atracação para operar no Porto. 

 

TIPO DE SOLICITANTE 

TIPO QUANTIDADE % SOLICITANTE 

PESSOA FÍSICA 03 100% 

PESSOA JURÍDICA 00 00% 

Tabela 10 - Tipo de solicitante 

 

 



 

 

52 

 

EXPORTAÇÃO/EMBARQUE 2018 

ITEM CARGAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

1 AÇUCAR  -   -   -        1.000,00        2.108,00        4.000,00   -        1.000,00   -   -   -   -                    8.108,00  

2 
AUTOMÓVEIS/ 

VEÍCULOS 
           55,00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                         55,00  

3 CALÇADOS  -   -   -             18,00   -   -   -   -   -   -   -   -                         18,00  

4 

COMBUSTÍVEIS / 
SUB PRODUTOS 

DE PETRÓLEO 

             2,00           3.223,00        2.486,00   -        2.515,00        2.324,00           892,00           831,00        4.489,00      4.558,00   -   -                  21.320,00  

5 CONTEINERES (t) 627,00          1.762,00        1.578,00  1130,00       1.814,00  926,00 2509,00       4.083,00        2.375,00      1.884,00   -   -                  18.688,00  

6 
MAQ. E APAR. 
ELETRO 

             4,00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                           4,00  

7 MILHO     85.443,00   -   -   -   -   -      25.324,00        1.202,00      40.734,00    16.027,00   -   -                168.730,00  

8 ÓLEO VEGETAL  -   -   -   -           210,00   -   -           417,00   -   -   -   -                       627,00  

9 SEMIRREBOQUE       4.752,00           4.869,00        6.187,00        6.156,00        5.900,00        7.202,00        6.685,00        6.362,00        6.106,00      4.992,00   -   -                  59.211,00  

10 SOJA     27.630,00       200.045,00    261.604,00    249.855,00    144.041,00    109.516,00      84.343,00    123.813,00      99.948,00    22.884,00   -   -             1.323.679,00  

  

TOTAL 
  118.513,00       209.899,00    271.855,00    258.159,00    156.588,00    123.968,00    119.753,00    137.708,00    153.652,00    50.345,00                 -                   -               1.600.440,00  

IMPORTAÇÃO/DESEMBARQUE 2018 

ITEM CARGAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

1 
AUTOMÓVEIS/ 

VEÍCULOS 
           71,00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                         71,00  

2 

COMBUSTÍVEIS / 

SUB PRODUTOS 

DE PETRÓLEO 

 -   -   -   -   -           539,00   -           684,00        4.000,00   -   -   -                    5.223,00  

3 CONTAINER            88,00   -           399,00   -           175,00           214,00   -           252,00  340,00        609,00   -   -                    2.077,00  

4 FERTILIZANTES     43.202,00         32.042,00   -      32.931,00      38.717,00      50.903,00      27.570,00      27.965,00      29.048,00    20.720,00   -   -                303.098,00  

5 SEMIRREBOQUE        1.752,00           1.464,00        1.904,00        1.536,00        1.896,00        2.392,00           907,00        2.240,00        1.576,00      1.616,00   -   -                  17.283,00  

  

TOTAL 
    45.113,00         33.506,00        2.303,00      34.467,00      40.788,00      54.048,00      28.477,00      31.141,00      34.964,00    22.945,00                 -                   -                  327.752,00  

 Embarque/exportação   1.600.440,00             

 Desembarque/importação      327.752,00             

 Movimentação Total   1.928.192,00             

Tabela 11 - Dados de volume de importação e exportação
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2.4 Nível do Rio e seus Reflexos nas Operações Portuárias 

O registro do nível do rio é de suma importância para a navegação no Estado de 

Rondônia, e esse registro é feito de forma diária através de sistemas disponibilizados 

pela Agência Nacional de Água (ANA). 

No Porto também possui régua própria fixada ao lado da ponte que dá acesso ao cais 

flutuante, sendo tais informações utilizadas caso ocorra divergência das informações 

nos sistemas online ou paralizações desses serviços. 

       
Figura 4 - Régua de medição nível do rio Madeira Figura 5 - Medição diária do rio Madeira 

 
Os dados coletados do nível do rio são armazenados no departamento e feitos 

estudos diretamente nos impactos na navegabilidade, na movimentação portuária e 

dos sedimentos a serem retirados das áreas de operações do Porto. 

 

2.4.1 Mínima e Máxima do Nível do Rio nos Anos Anteriores 

O rio Madeira tem como período do nível do rio mais baixo os meses de agosto, 

setembro e outubro, sendo que nessa época existe restrição em determinados dias 

no período noturno para a navegação conforme norma da Marinha do Brasil. 

Entre os meses de fevereiro, março e abril o nível do Rio Madeira está com os níveis 

mais altos e as embarcações tendem a levar mais mercadorias no decorrer desse 

tempo. 

Tais dados são compilados e disponibilizados no site eletrônico do Porto e dispostos 

a todos os usuários do Porto que necessitam dessa informação para suas operações. 
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Também são enviados tais dados para diversos órgãos governamentais e empresas 

que necessitam dessas informações. 

 

Gráfico 4  - Evolução do nível do rio Madeira 

 

2.4.2 Influência do Nível do Rio nas Operações Portuárias 

As operações portuárias são acentuadas no começo do ano e vão decrescendo 

conforme gráfico abaixo de fluxo de cargas por tonelada. 

 

Gráfico 5 - Evolução cargas 

 

Assim, temos que o fluxo de cargas no período do nível mais alto do rio está 

relacionado diretamente ao tanto de mercadorias operadas no Porto. 
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Essas informações são disponibilizadas no site eletrônico do Porto, para 

conhecimento dos usuários que aqui operam e demais órgão que necessitem dessa 

informação. 

 

2.5 Instalações Portuárias e Novos Investimentos 

O Porto modernizou locais de operação para a devida operação portuária além de 

adequar estruturas para novos tipos de operação. 

Algumas operações por questão de demanda de mercadoria necessitam operar no 

período noturno, por isso a necessidade de iluminação adequada para segurança na 

operação. 

         
Figura 6 - Poste instalado com iluminação Led   Figura 7 - Refletores de Led 

 

Foram instalados painéis de LED, os quais tem uma durabilidade maior, iluminando 

áreas de operação que disponibilizam movimentar mercadorias no período noturno. 

Cargas de granéis líquidos como combustíveis e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), 

necessitam de área operacional segura, tais áreas foram delimitadas e alambradas 

para guarda e manuseio dos produtos, bem como de sua armazenagem com tanques. 
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Figura 8 - Cimento Asfáltico de Petróleo   Figura 9 - Cargas de granéis líquidos 

 

O algodão é uma nova mercadoria que está sendo movimentada no porto decorrendo 

de novas instalações para essa operação, assim foram modernizados e adaptados o 

armazém de carga geral. 

 

 
Figura 10 - Início das operações de algodão no armazém de carga geral 

 
Figura 11 -  Adaptação do armazém de carga geral 
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A empresa que está fazendo essa operação portuária no Porto é a F. H. Navegação, 

dispondo de área administrativa no Porto atualizada para a operação do algodão em 

contêineres. 

 
Figura 12 - Novas instalações do operador F. H. Navegação 

 

 
Figura 13 - Operacionalização de cargas em contêiner 

 

Portanto, o Porto tem capacidade para operar diversos tipos de mercadorias conforme 

a necessidade da demanda, sendo todas essas operações e instalações portuárias 

acompanhadas pelo Departamento de Fiscalização e Operação. 

 

2.6 Sistema de Monitoramento Eletrônico 

A implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico fez-se necessário a fim de 

investir em segurança no poligonal, para dar garantia e tranquilidade aos operadores 

portuários que aqui movimentam suas cargas.  

Neste interim, foram instaladas câmeras nas áreas de operação e administrativa, com 

monitoramento em tempo real, infravermelho e banco de dados para análise de 
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imagens, sob a coordenação da Guarda Portuária. Facilitando, sobre maneira, o 

desenvolvimento das atividades dos técnicos do setor.  

 

 
Figura 14 - Monitoramento Eletrônico Ro-Ro 

 

 
Figura 15 - Monitoramento Eletrônico cais flutuante 

 

 
Figura 16 - Monitoramento Eletrônico pátio das gruas 
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3. GESTÃO JURÍDICA 

3.1 Coordenação Jurídica 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a atribuição da Coordenadoria Jurídica consiste 

-  preponderantemente - na atuação jurídica contenciosa no âmbito da Justiça do 

Trabalho, existindo, atualmente, mais de 127 processos em acompanhamento perante 

a mencionada Justiça Especializada cujas temáticas envolvem trabalhadores 

portuários avulsos e empregados da Administração. 

A atuação nas referidas demandas contempla a participação nas audiências de 

conciliação, instrução e execução, elaboração de contestações, manifestações, 

embargos de declaração, embargos à execução, impugnações, contrarrazões, 

recursos ordinários e de revista, dentre outras peças/manifestações jurídicas. 

Rememora-se que a mudança de entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional 

do Trabalho da 14ª Região que limitou a responsabilidade solidária da SOPH às 

requisições efetivamente realizadas deve ser bastante festejada até a presente data, 

sobretudo porque, desde então, as novas ações passaram a ser propostas em face 

de todos os operadores portuários que requisitaram a mão de obra, sendo, portanto, 

cada um responsável pela sua quota parte, sem maiores percalços. 

No entanto, apesar da conquista consolidada referente à limitação da 

responsabilidade solidária da SOPH, algumas ações que transitaram em julgado sob 

à égide do entendimento do anterior do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

foram executadas no ano de 2018, tendo em vista os sucessivos recursos interpostos 

pela SOPH perante o Tribunal Superior do Trabalho e o próprio Tribunal Regional do 

Trabalho da 14ª Região a fim de desconstituir/reverter a decisão judicial – desse 

modo, existem algumas ações judiciais remanescentes do ano de 2014 e 2015 que 

ainda estão pendentes de execução. 

De mais a mais, impende destacar o êxito da SOPH nas demandas trabalhistas 

propostas pelos 06 (seis) trabalhadores portuários avulsos contratados por prazo 

indeterminado que, após a demissão, ingressaram com ação trabalhista pleiteando 

reintegração e indenização material, mas tiveram os pedidos julgados improcedentes 

em primeiro grau e, posteriormente, confirmados pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 14ª Região. 

Não obstante predominância da atuação contenciosa, a COOJUR desempenha 

diversas outras atividades, quais sejam: manifestação e orientação jurídica preventiva, 
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elaboração de minutas de ofícios e resoluções, realização de defesa administrativa 

perante os órgãos de controle e fiscalização etc. 

Outrossim, consigna-se abaixo quadro com as atividades executadas durante o ano e 

sua respectiva quantidade:  

ATIVIDADES QUANTIDADE 

Informações ao MPT 03 

Audiências 
31 trabalhistas 

04 cíveis 

Defesa administrativa 02 

Manifestações administrativas 05 

Atuação Judicial 

  

Embargos de Declaração 03 

Contrarrazões aos Embargos de Declaração 03 

Embargos à Execução/Impugnação aos Cálculos 08 

Contestações 02 

Contrarrazões ao Recurso de Revista 02 

Agravos de Petição 02 

Contraminuta ao Agravo de Instrumento em Recurso de 
Revisa 

02 

Manifestações em geral (juntada de documentos, 
informações etc.) 

36 

Informações em Mandado de Segurança 01 

Recurso Ordinário 03 

Contrarrazões ao Recurso Ordinário 05 

Razões Finais por Memoriais 03 

Ações Cíveis 03 

Tabela 12 - Acompanhamento de Processos 

 

Ademais, salienta-se que a COOJUR é preeminentemente representada por seu 

Coordenador Jurídico que estabelece metas e diretrizes, comparece a reuniões e 
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treinamentos, presta consultoria jurídica, bem como representa a SOPH perante os 

demais órgãos de fiscalização e controle. 

Por fim, acrescenta-se que a COOJUR sempre atuou pautada nos princípios 

norteadores da Administração Pública, tais como o da legalidade e eficiência, e 

elabora esse relatório com a certeza de ter desempenhado da melhor forma possível 

as suas atribuições. 

 

3.2 Gestão de contratos 

Esta Assessoria foi instituída com as atribuições de competência: 

 Emissão de parecer: é o pronunciamento técnico por escrito que deve ser 

sustentado em bases confiáveis com o objetivo de esclarecer, interpretar, explicar e 

atestar a legalidade dos atos administrativos postos à apreciação.    

 Elaboração de contratos: a SOPH é regida pelas normas estabelecidas pela 

Administração Pública e, em razão disso, todas as contratações são realizadas por 

meio de licitação, resguardando dessa forma os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e eficiência. Após os trâmites legais, é necessário a 

celebração do contrato entre as partes para que a obrigação pactuada seja cumprida 

conforme estabelecido entre os acordantes. 

 Termos Aditivos: instrumento que possibilita a alteração de cláusulas de 

contratos já celebrados com a Administração Pública. 

 Despacho: ato administrativo de esclarecimento sobre questionamentos de 

menor complexidade feitos à ASSEJUR. 

 Atuação judicial: A atuação no âmbito judicial ficou adstrita a coordenadoria 

jurídica de outros 02 Advogados, de forma que a atuação externa seja ela judicial ou 

extrajudicial por parte desta Assessoria tem o caráter de suporte. 

Feitas essas considerações preliminares, passa-se a expor as atividades 

desempenhadas no ano de 2018: 

1. Emissão de 31 pareceres jurídicos de ordem técnica com consideráveis 

observações e ressalvas jurídicas para que cada ato desta empresa esteja em 

consonância com a Lei, resguardando assim a incolumidade dos atos praticados pela 

Administração da SOPH.  

2. Elaboração de 10 novos contratos para garantir o desempenho das 

atividades desta Empresa Pública. 



 

 

63 

 

1. Elaboração de 23 termos aditivos com a finalidade de garantir a continuidade 

dos serviços essenciais a bem do pleno exercício das atividades desempenhadas 

pela SOPH. 

1. Confecção do Regulamento Interno de Licitações e Contratos/RILC, em 

obediência ao artigo 40, c/c artigo 91, da Lei da Estatais; 

1. Resposta a diversos questionamentos de ordem pública que foram feitos pelos 

órgãos fiscalizadores ao Porto (TCE, CGE, ANTAQ, MPT, MTE, ANVISA, ETC). No 

total, foram emitidos 03 entre DEFESAS/RECURSOS ADMINISTRATIVOS, 

RESPOSTAS, OFÍCIOS. 

1. Esta Assessoria é preponderantemente representada por seu Assessor 

Jurídico de Contratos e Licitações que comparece a reuniões, treinamentos, 

esclarecimentos, bem como, quando convocado, representa a SOPH perante os 

demais órgãos de fiscalização e controle. 

 

QUADRO EXEMPLIFICATIVO 

 

ATIVIDADES  QUANTIDADE 

Parecer  31 

Contrato  10 

Termo Aditivo  23 

Despacho  53 

DEFESAS/RECURSOS ADMINISTRATIVOS, RESPOSTAS,OFÍCIOS 
(TCE, CGE, ANTAQ, MPT, MTE, ANVISA, ETC) 

 
03 

Tabela 13 - Quadro de atividades 
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4. GESTÃO AMBIENTAL 

O Setor de Gestão Ambiental, Segurança e Saúde no Trabalho tem em sua 

responsabilidade socioambiental assumir uma atitude responsável em relação ao 

meio ambiente e à sociedade, promovendo a melhoria da qualidade de vida de seus 

colaboradores, clientes e da comunidade do entorno do porto, com cuidado e respeito 

ao meio ambiente. 

E com este objetivo, no ano de 2018 o Porto de Porto Velho deu continuidade no 

desenvolvimento de ações e monitoramentos ambientais portuário com as seguintes 

atividades exercidas: devido a reforma do laboratório de análises da Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, houve suspensão (provisória) no 

segundo semestre para coleta de análise de água com a SOPH, tendo este referido 

Termo de Cooperação com esta Secretaria, interrompido. Dando continuidade aos 

serviços, realizou-se uma parceria com a CAERD, do qual todo seguimento foi obtido 

com sucesso e parâmetros; análise de água de consumo do Porto abrangendo 06 

(seis) pontos, sendo principalmente analisadas as águas dos bebedouros quanto aos 

aspectos físico-químicos e bacteriológicos; contrato renovado com a empresa 

prestadora de serviços de dedetização, desratização e desinsetização ao controle da 

Fauna Sinantrópica com emissão de Relatório Trimestral de Pragas e Vetores, e 

estes, conforme determinação, entregue cópia à Anvisa; contrato renovado com a 

empresa especializada em fornecimento de caçambas estacionárias para 

recolhimento dos lixos nos pátios da SOPH e contrato renovado com empresa 

especializada em prestação de serviços de limpeza de fossas, caixas de inspeção e 

desentupimento de rede de esgoto atendendo as instalações de toda área do Porto. 

O Porto de Porto Velho realizou campanha de vacinação em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde (SEMUSA), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

Hermasa, com a finalidade de imunizar funcionários da administração portuária, 

motoristas de caminhões e trabalhadores portuários avulsos (TPA’s). 
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Figura 17 - Figura 16 - Plantio de mudas com crianças na Semana do Meio Ambiente 

 
Figura 18- Imunização de funcionários 

 

O Setor de Gestão Ambiental, em parceria com o grupo AMAGGI, realizou a Semana 

do Meio Ambiente em junho (04 à 08 de junho), com ações de educação ambiental, 

palestras abrangendo no ano de 2018 os 14 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (O.D.Ss) como ‘Vida na Água’ , tratando a poluição plástica e seus efeitos 

na vida aquática e palestra sobre reciclagem e sustentabilidade de pallet’s, com 

exposição de móveis fabricado do material; realizou-se também plantio de mudas 

frutíferas e nativas, com alunos de escolas de comunidades vizinhas. 

O Setor de Gestão Ambiental e Segurança e Saúde no Trabalho (SGAS) da SOPH 

como parte integrante da Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário 

(CPATP) participou da “IX Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

Portuário” – SIPATP, realizado entre os dias 19 a 23 de novembro com palestras sobre 

segurança do trabalho, saúde ocupacional, saúde do homem e meio ambiente com 

dinâmica entre trabalhadores portuários e sorteios de brindes. 

 

4.1 Licenciamento Ambiental  

A Licença Ambiental da SOPH (Licença de Operação - LO) foi concedida em setembro 

de 2017 pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) com validade de 04 
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(quatro) anos. Este prazo, exige que algumas condicionantes sejam executadas de 

acordo com tal solicitação em documento, como ordenamento de tráfego nas esferas 

municipal, estadual e federal; implantação de filtros (aspiradores) para evitar 

propagação de material particulado (produção essa gerada pela empresa 

arrendatária); relatório de monitoramento ambiental (RMA) semestral ao órgão 

licenciador e continuidade na participação das tratativas relacionadas ao Plano de 

Área do Setor Portuário de Porto Velho. 

Considerando as exigências efetuadas pelos órgãos fiscalizadores como ANVISA, 

ANTAQ e outros, o Porto necessita de reestruturação no seu Sistema de Gestão 

Ambiental portuário; adequar os procedimentos quanto à coleta seletiva e a 

destinação final adequada de resíduos sólidos, no intuito de proporcionar melhoria da 

qualidade do ambiente de trabalho aos servidores e operadores portuários, incentivar 

a reciclagem e a reutilização dos resíduos, oriundas das operações portuárias. 

Na adequação do Setor de Gestão Ambiental, Saúde e Segurança no Trabalho, há 

previsão de implantação e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS), Elaboração e Implementação do Plano de Emergência Individual (PEI) e 

execução do projeto da estação de tratamento de efluentes (ETE), a fim de promover 

o controle ambiental nas áreas pertencentes ao Porto Organizado de Porto Velho, no 

cumprimento às ações constantes da Agenda Ambiental Portuária Local e 

Institucional, requisito primordial quanto ao Índice de Desempenho Ambiental (IDA), 

com a ANTAQ. 

 

4.2 Segurança do Trabalho  
 

Nas atividades de rotina que são realizadas diariamente no primeiro período da manhã 

são feitos entregada e troca de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para os 

trabalhadores da SOPH em seguida e feito a distribuição de copos descartáveis e 

vistoria nos bebedouros e caçambas de lixo em seguida são realizada intensas 

fiscalizações em todo perímetro portuário quanto as não conformidades como a 

utilização dos Equipamentos de Proteção Individual, trabalho inadequado que gere 

risco para a segurança e a saúde do trabalhador, sempre atento sobre o uso de 

Equipamentos de Proteção coletiva, Equipamentos de combate a sinistro e primeiro 

socorros e realizando trabalhos de conscientização sobre os riscos inerente a saúde  

e as medidas de controle e prevenção de acidentes do trabalho. 
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O setor de segurança do trabalho vem trabalhando com diversos pedidos em conjunto 

com outros departamentos sobre aquisição de mateias para manutenção dos 

banheiros e bebedouros para que atentemos as normas de segurança e higiene 

pessoal dos trabalhadores. 

Todos meses são realizadas vistorias em Máquinas e Equipamentos quanto ou seu 

uso, conservação, manutenção e segurança para os trabalhadores todos os dados 

foram passados por escrito ao documento check-list. 

Fiscalizar a execução de contratos, andamento das atividades, emissão de relatórios 

de acompanhamento. 

Realização de mutirão de limpeza e pintura onde teve a participação do setor DFO e 

SGAS no intuito de melhorar e organizar as instalações do porto organizado. 

Em parceria com a Hermasa e Secretaria de Saúde estamos com uma campanha de 

combate ao mosquito da Dengue com mutirões de limpeza e conscientização em todo 

perímetro portuário e vizinhança envolta do terminal portuário.  

Acompanhamento e palestras sobre as instalações do porto, logística e planos 

estratégicos portuário, atividades e operações realizada com alunos (acadêmicos) de 

diversas instituição de ensino de todo o Estado e Estados vizinhos. 
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5. PROJETOS ESPECIAIS 

Desde o ano 2010, o Porto estuda possibilidades que possam suportar e atender toda 

necessidade de crescimento do Porto Organizado de Porto Velho. Contudo, 

considerando que a infraestrutura e superestrutura portuária são investimentos de alto 

valor agregado, a alternativa para investir nesses itens seria a possibilidade de firmar 

parcerias com outros entes, tendo em vista que este porto é fundamental para o 

desenvolvimento do norte do Brasil. Assim foi celebrado convênio com o Governo 

Federal, que viabilizou importantes investimentos no Porto de Porto Velho (RO). 

 

Termo de Compromisso n.º 003/2014 

Concedente: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Secretaria de Portos) 

Convenente: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH 

Valor do Plano de Trabalho: R$ 22.772.000,00 (Vinte e dois milhões setecentos e 
setenta e dois mil reais) 

Vigência:  30 meses a partir da assinatura do Termo de Compromisso 

Instrumento Legal: lei nº 12.815/2013, lei nº 11.518/2007, lei 11.578/2007 e lei nº 
8.666/1993, lei nº 12.462/2011, portaria interministerial mpog/mf/cgu nº 507, de 
24/11/2007. 

Tabela 14 - Descrição Termo de Compromisso 003/2014 

 

O Termo de Compromisso nº 003/2014 visa inserir o Porto Organizado de Porto Velho 

nos planos estratégicos do setor de logística nacional. 

O projeto foi dividido em quatro metas:  

a) Aquisição de equipamentos (vencida por completo); 

b) Desenvolvimento de projetos navais (em execução);  

c) Desenvolvimento de projetos navais (vencida por completo); 

d) Execução de obras civis e navais (em andamento). 

Até o presente momento a execução do plano de trabalho se encontra conforme o 

status abaixo: 
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RELAÇÃO DE PROCESSOS DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - DINF 

  
Nº 

PROCESSO 

  
OBJETO 

  
CLASSIFICAÇÃO 

  
DESCRIÇÃO 

  
EMPRESA 

CONTRATADA 

PRAZO DE EXECUÇÃO (O.S) VALORES 

FONTE DE 
RECURSOS INÍCIO PREVISTO FINALIZADO ORÇADO CONTRATADO EXECUTADO % EXECUTADO 

0040.275008/ 
2018-99 

Aquisição de 
duas balanças 
rodoviárias 
eletrônicas 

AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

FORNECIDO E 
AGUARDANDO A 
INSTALAÇÃO 

K.C.R. INDUSTRIA E 
COMÊRCIO DE 
EQUIPAMENTOS 
EIRELI 

06/01/2017 02/04/2019  R$ 653.690,00 R$ 640.000,00 R$ 608.000,00 95,00% 
TERMO DE 
COMPROMISSO 
SEP Nº 003/2014 

0040.281257/ 
2018-13 

Aquisição de 
duas rampas 
flutuantes 

AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

FINALIZADO 
AMAZÔNIA 
NAVEGAÇÕES LTDA 

04/07/2017  09/03/2018 
R$ 
5.568.815,24 

R$ 5.155.859,36 
R$  
5.155.859,36 

100,00% 
TERMO DE 
COMPROMISSO 
SEP Nº 003/2014 

0040.259086/ 
2018-46 

Construção da 
infraestru- 
tura civil de 2 
balanças 
rodoviárias 
eletrônicas 

OBRA DE 
CONSTRUÇÃO 

(contrato 
rescindido) 

RDR 
CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO LTDA 

20/09/2017  23/02/2018 R$ 153.614,38 R$ 179.526,73 R$ 170.167,12 94,79% SOPH 

0040.259086/ 
2018-46 

Conclusão 
emergencial 
das obras de 
infraestrutura 
civil de base 
das balanças 

OBRA DE 
CONSTRUÇÃO 

Em execução 
CMG ENGENHARIA 
E LOCAÇÕES LTDA.-
ME 

28/08/2018 29/11/2018  R$ 122.452,83 R$ 99.363,07 R$0,00 0,00% SOPH 

0040.281197/ 
2018-39 

Atualização do 
projeto básico 
de reforma e 
ampliação do 
cais flutuante 

SERVIÇO 
TÉCNICO 

Em execução 
(previsão de 
conclusão) 

FARES & 
ASSOCIADOS 
ENGENHARIA LTDA 

17/10/2017 13/12/2018  Menor cotação R$ 19.980,00 R$0,00 0,00% SOPH 
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0040.271479/ 
2018-28 

Adequação das 
áreas 
portuárias 

OBRA DE 
REFORMA 

FINALIZADO 

LOIOLA 
COMÉRCIO, 
SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES 
LTDA 

26/01/2018  16/05/2018 R$ 126.026,37 R$ 122.996,70 R$ 122.996,70 100,00% SOPH 

0040.034659/ 
2018-21 

Demolição de 
edificações e 
construção do 
novo armazém 
de cargas 
alfandegado 

OBRA DE 
CONSTRUÇÃO 

Em execução 

ROCHA 
COOMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - 
EPP 

05/09/2018 06/04/2019  
R$ 
3.659.311,45 

R$ 3.383.734,24 R$ 285.455,83 8,44% 
TERMO DE 
COMPROMISSO 
SEP Nº 003/2014 

0040.314766/ 
2018-30 

Construção da 
nova guarita 
de acesso 
portuária 

OBRA DE 
CONSTRUÇÃO 

Em execução 
PRONORTE 
CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP 

10/09/2018 10/12/2018  R$ 456.008,65 R$ 363.364,95 R$ 120.519,50 33,17% SOPH 

0040.036070/ 
2018-67 

Demolição de 
edificações e 
construção da 
nova sede 
administrativa 

OBRA DE 
CONSTRUÇÃO 

Em execução 
CMG ENGENHARIA 
E LOCAÇÕES LTDA.-
ME 

24/10/2018 21/07/2019  
R$ 
5.495.096,32 

R$ 5.330.000,00 R$0,00 0,00% 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
SEP Nº 003/2014 

- 

Execução do 
projeto de 
prevenção e 
combate a 
incêndio 

OBRA DE 
REFORMA 

Em 
planejamento 

      R$ 219.792,59 R$0,00 R$0,00 0,00% SOPH 

- 

Projeto naval 
para a 
construção e 
instalação de 
módulo de cais 
flutuante, 
restauração 
completa do 
cais flutuante, 
e construção 
de 1 balsa 
flutuante com 
rampas 

SERVIÇO 
TÉCNICO 

Em 
planejamento 

       R$ 400.000,00 R$0,00 R$0,00 0,00% 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
SEP Nº 003/2014 
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- 

Construção de 
1 balsa 
flutuante com 
rampas com 
sistema de 
operação 
hidráulica. 

OBRA DE 
CONSTRUÇÃO 
NAVAL 

Em 
planejamento 

        - R$0,00 R$0,00 0,00% 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
SEP Nº 003/2014 

- 

Execução da 
restauração 
completa do 
cais flutuante, 
ponte de 
acesso e 
estruturas 
anexas 

OBRA DE 
REFORMA 
NAVAL  

Em 
planejamento 

        
R$ 
1.600.000,00 

R$0,00 R$0,00 0,00% 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
SEP Nº 003/2014 

- 

Execução da 
ampliação de 
um módulo 
flutuante do 
cais 

OBRA DE 
CONSTRUÇÃO 
NAVAL 

Em 
planejamento 

        
R$ 
5.482.168,58 

R$0,00 R$0,00 0,00% 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
SEP Nº 003/2014 

- 

Execução da 
restauração 
dos pátios/vias 
internas do 
Porto 
Organizado 

OBRA DE 
REFORMA 

Em 
planejamento 

        R$ 463.317,75 R$0,00 R$0,00 0,00% 
TERMO DE 

COMPROMISSO 
SEP Nº 003/2014 

  
TOTAL 

R$ 
15.294.825,05 

R$ 6.462.998,51   

Tabela 15 - Relação de processos e status 2018 
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5.1 Imagens dos projetos em andamento 

São eles:  

a) Aquisição de 02 (Duas) Balanças Rodoviárias Eletrônicas Equipadas 

com Software de Gerenciamento de Pesagem 

   

 

   
Figura 19 - Foto registrada pela fiscalização e recebimento da balança 11/04/2017 

 

 

   
Figura 20 - Instalação das balanças nov/2018 
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b) Aquisição de rampas flutuantes  

    
Figura 21- rampas flutuantes 

 

c) Adequação de áreas portuárias 

      
Figura 22 - Construção da rampa e instalação de condutores de águas pluviais 

 

    
Figura 23 - Construção do muro para delimitação do pátio de contêiner 

 

d) Novo armazém alfandegado 

     
Figura 24 - Fundação para construção do novo galpão alfandegado 
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e) Construção da nova guarita 

 
Figura 25 - Novo gate de acesso 

 

f) Nova sede administrativa 

   
 

 
Figura 26 - Construção da nova sede administrativa 

 

5.2 Participação em eventos  

Este ano pode ser considerado um ano de ampliação de fronteiras do Porto Público 

de Porto Velho em consideração ao volume de eventos que os servidores da unidade 

foram designados para participar.  

Em março, uma parceria com a Superintendência Estadual de Desenvolvimento 

Econômico e Infraestrutura (SEDI) permitiu que o Porto de Porto Velho participasse 

da 24ª edição da Intermodal South América em São Paulo com um stand para 

apresentação das estruturas portuárias bem como das potencialidades do Estado de 
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Rondônia. A presença da SOPH neste evento internacional projetou a divulgação do 

Porto internacionalmente.  

 
Figura 27 - Equipe do Governo de Rondônia na Intermodal South America 

 

Em maio, uma equipe técnica do Porto Público foi designada para participar da Feira 

Rondônia Rural Show que completou 7 anos de realização. Instalados no espaço 

empresarial, disponibilizado pela SEDI, o Porto Público recebeu empresários 

interessados em utilizar desta estrutura para expandir negócios.  

 
Figura 28 - Stand do Porto de Porto Velho na VII RO Rural Show 

 

Outro evento importante para propagar a existência e importância da SOPH para o 

arco norte foi a Conferência Internacional realizada em agosto na Bolívia como 

conferencistas para explanar sobre a exportação/importação de produtos 

provenientes dos países Bolívia e Peru pela hidrovia do rio Madeira.  
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Ainda no primeiro semestre foi realizado em Brasília (DF) um evento para debater 

sobre as alternativas de Engenharia para melhorar a navegabilidade da hidrovia do 

rio Madeira.  
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6. SEGURANÇA PORTUÁRIA GUAPORT  

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 

Organizado de Porto Velho, é atualmente composta por 24 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 

2018 foi um ano considerado difícil no que tange às questões de segurança, no que 

se refere as atividades desenvolvidas neste Complexo Portuário, pois tivemos alguns 

acidentes, nos quais dois envolveram diretamente a guarda, mas sem nenhuma baixa 

e sequer lesões, mais isso mostra que temos que estar sempre alerta, e tomar 

medidas que venham diminuir, amenizar e se possível dirimir, quaisquer riscos  que 

possam ser detectados, mediante um estudo de avaliação de riscos, que são 

passíveis no nosso ambiente de trabalho. Sabemos que dependemos de ordem 

financeiro-econômica no âmbito da Administração Portuária, para desenvolver uma 

dinâmica operacional no Porto, e que neste ano tivemos um avanço significativo, 

comparado a anos anteriores.  

O que podemos verificar, é que o ano de 2018, mesmo com todos os problemas que 

tivemos, com acidentes ainda que sem baixas, a Guaport, conseguiu realizar, suas 

atividades com devido zelo, dentro das suas possibilidades e dos meios que ela 

dispõe, como viatura para rondas e ambulância, para atender nos casos de acidentes, 

dentro da área do Complexo Portuário.   

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 Operacional, e 

principalmente no combate aos ilícitos, nas áreas onde atuam os Operadores 

Portuários, onde o risco é iminente por ser uma área bem ampla e sempre estar 

ocupada por caminhões, dificultando a visualização pelo sistema de câmeras. 

6.1 Da legislação correlata à guarda portuária 

No que se refere ao aporte jurídico que subsidia o funcionamento da Guarda Portuária, 

podemos descrever como legislações que regem as atividades da corporação: Lei 

12.815/2003, em seu art. 17, §1º, inciso XV. XV - que dispõe sobre a organização da 
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Guarda Portuária, em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder 

concedente. 

A Portaria Nº 350, de 1º de outubro de 2014 SEP/PR, que regulamenta as ações 

previstas no art. 17, parágrafo 1º, inciso XV, da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, 

dispondo sobre organização e as ações de formação, aperfeiçoamento e capacitação 

especifica e continuada da guarda portuária e dá outras providências. 

A Lei nº 2.447, de abril de 2011, que instituiu o Plano de Empregos, Funções, 

Classificações e Salário da Sociedade de Portos e Hidrovia (SOPH) de Rondônia. 

O Regimento Interno da Guarda Portuária/SOPH, publicado em 05 de maio de 2015. 

Regimento disciplinar da Guarda Portuária/SOPH, Portaria n°087/DIRPRE/SOPH, 

publicada em 29 de junho de 2015. 

Plano Nacional de Segurança Pública Portuária  

Plano Segurança Pública Portuária- PSPP/SOPH 

Os atos normativos da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, 

Terminais e Vias Navegáveis do Ministério da Justiça - CONPORTOS. 

6.2 Da admissão ao emprego de guarda portuário 

O cargo de Guarda Portuário é aprovisionado através de pessoal aprovado em 

concurso público, com exame de capacidade física, de aptidão psicológica, 

investigação social e Curso de Formação da Guarda Portuária. 

6.3 Da estrutura dos cargos da guarda portuária 

Art. 3º A Guarda Portuária de Rondônia atualmente tem a seguinte estrutura 

organizacional e quantitativo de cargos: 

01 Coordenador da Guarda Portuária (CGP) 

21 Guardas Portuários (GP) 

6.4 Integrantes da guarda portuária por turno de serviço 
 

FORMAÇÃO DOS TURNOS DE SERVIÇO 

GRUPO A Lourisval Nunes de Sousa 
Marco Antônio Lima Araújo 
Valdevino Jorge de Oliveira 
Marcelo dos Santos Coutinho  

GRUPO B Risomar Miguel dos Santos 
Éveli Souza Lima 
Jaderclei Costa Nogueira 
Sandro Hermisson França Silva  

GRUPO C Francisco Edglei Lobato 
André Amorim Pestana 
Rewbem Muniz Moraes Torres 
Ernanes Pinheiro da Costa 
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GRUPO D Renan Rocha de Oliveira Francelino 
Rewlen Muniz Moraes Torres 
Antônio Djavan Almeida da Silva 
Alex Nascimento de Oliveira  

GRUPO E Ezequiel Nogueira Bento 
Marcelo de Moura Ribeiro 
Francisco Jose de Oliveira 
Felipe Santiago Sampaio 
Renato André Martins Cardoso 

Tabela 16 - Estrutura de formação de turnos 

 

6.5 Perfil etário e socioeconômico do guarda portuário 

A corporação é composta por 22 guardas portuários, sendo 21 pessoas do sexo 

masculino e 1 do sexo feminino. A idade varia de 25 a 49 anos. Dezoito guardas têm 

graduação e 4 tem nível médio completo. Todos foram admitidos por concurso público, 

mediante aprovação em prova objetiva, teste físico e investigação social. O valor da 

renda bruta do guarda portuário, considerando o mês de novembro, varia de R$ 

5.343,60 a R$ 6.989,60. 

Segue a tabela ilustrativa:  

   
Nome Sexo Idade Formação Admissão 

Lourisval Nunes de Sousa Masc. 49 Gestão em Logística Portuária 01.12.2007 

Marco Antônio Lima Araújo Masc. 48 Matemática 01.12.2007 

Valdevino Jorge de Oliveira Masc. 48 Gestão Ambiental 01.12.2007 

Marcelo dos Santos Coutinho  Masc. 44 Ensino médio 01.12.2007 

Sávio Roberto Melo da Silva Masc. 34 Serviço Social 01.12.2007 

Risomar Miguel dos Santos Masc. 44 Ensino Médio 01.04.2009 

Éveli Souza Lima Masc. 32 Direito 10.03.2015 

Jaderclei Costa Nogueira Masc. 29 Gerenciamento de redes 10.03.2015 

Sandro Hermisson França 
Silva  

Masc. 43 Educação física 01.12.2007 

Francisco Edglei Lobato Masc. 42 Contabilidade 01.12.2007 

André Amorim Pestana Masc. 39 Sistemas Elétricos 01.04.2009 

Rewbem Muniz Moraes Torres Masc. 25 Direito 10.03.2015 

Ernanes Pinheiro da Costa Masc. 42 Pedagogia 01.12.2007 

Renan Rocha de Oliveira 
Francelino 

Masc. 32 Direito 01.04.2009 

Rewlen Muniz Moraes Torres Masc. 25 Gestão Ambiental 10.03.2015 

Antônio Djavan Almeida da 
Silva 

Masc. 35 Ensino Médio 01.04.2009 

Alex Nascimento de Oliveira  Masc. 31 Direito 10.03.2015 

Ezequiel Nogueira Bento Masc. 32 Direito 01.04.2009 

Marcelo de Moura Ribeiro Masc. 43 Ensino médio 01.12.2007 

Francisco Jose de Oliveira Masc. 45 Direito 01.04.2009 

Felipe Santiago Sampaio Masc. 29 Direito 10.03.2015 

Renato André Martins Cardoso Masc. 32 Educação Física 01.04.2009 
Tabela 17 - Perfil etário 
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6.6 Ocorrências registradas pela guarda portuária 

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;  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; a proibição da entrada de caminhoneiros com 

acompanhantes, não sendo pessoas da  família. Pode-se citar igualmente como 

ocorrências  em 2018: o sinistro ocorrido na RoRo, onde um indivíduo não identificado, 

operou a rampa deixando-a submersa na margem do rio e que o fato foi comunicado 

ao Coordenador pelo senhor Gilmar, gerente do setor de Fiscalização Operacional, 

outra que vale ressaltar, foi a invasão de um veículo, pela guarita 01, onde o motorista 

estava em estado de embriaguez, conforme resultado do bafômetro que constatou o 

seu estado, entrou e colidiu com a cancela que estava abaixada, e não tomou 

conhecimento da mesma, o que resultou na capotagem do veículo, vindo a cair na 

vala da construção da balança, e finalizando com a outra ocorrência que foi a 

destruição da guarita 01, a carreta estava parada,  com a frente virada para a saída 

da guarita 01, carregada com adubo e sem nenhuma explicação coerente, ela desce 

rumo a saída, e só  quando colide com a guarita, que consegue realizar a parada da 

mesma, resultando na destruição da guarita, mas ainda bem que só foi perca material, 

e o susto nos guardas que estavam de plantão. 

                       

6.7 Documentos expedidos 

Foram expedidos memorandos em 2018, sendo que foram dirigidos prioritariamente 

à DIRPRE, aos Guardas Portuários e ao Recursos Humanos. O conteúdo textual 

destes memorandos versa precipuamente sobre pedidos de providências, 

regulamentações do trabalho da Guaport, determinações acerca dos procedimentos 

operacionais, infrações cometidas por trabalhadores, proibições de acesso, escalas 

de trabalhos, pedido de observação aos procedimentos ditados pela Diretoria 

Executiva à Guarda Portuária, dentre outros. Estes memorandos se configuram como 

principal ferramenta institucional de comunicação entre a Guaport e os setores da 

Soph, e muito contribui para a melhoria da dinâmica operacional da Guarda Portuária. 
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6.8 Projetos implementados 

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

a implementação do 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 mesmo tem por finalidade 

atender exigências, dos órgãos fiscalizadores, tais como; Receita Federal e Antaq, 

que tem constantemente manifestado a exigência do cumprimento dessas 

implantações, para se alinhar com as determinações do ISPS-CODE, previstas para 

todo Porto Organizado.  

Ressalte-se que esse sistema controle fundamental às atividades de segurança, 

incluindo a vigilância nos pátios e áreas dos operadores portuários, um controle de 

acesso informatizado, a interligação da unidade de segurança às Polícias Militar, Civil, 

Rodoviária Federal e Policia Federal e um local adequado para a guarda de 

armamento.  

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 tratativas com relação 

ao porte de armas da guarda, foram realizadas no primeiro semestre de 2018, onde 

foram realizadas, uma instrução prática de armamento e tiro, porém não houve 

condições técnicas, para a parte de avaliação da guarda, ficando para uma data 

posterior ainda a ser definida, após resolver essa questão de arma e munição de 

realização da prática do tiro da guarda portuária. 

 

6.9 Projeção 

Frente ao exposto, foi percebido que as atividades da Guarda Portuária foram 

desenvolvidas de forma satisfatória pela análise do prisma operacional, embora as 

dificuldades enfrentadas pela Administração Portuária em razão de limitação de 

recursos financeiros, acabaram por tornar um pouco lento, os investimentos previstos 

para 2018 na Unidade de Segurança. 

Mesmo diante de todas as dificuldades, queremos ressaltar algumas realizações que 

se fizeram neste ano, dentre elas; a conclusão da Base da Guarda Portuária, 

juntamente com o estacionamento, visando atender os plantonista do dia, e também 

a implantação das cancelas eletrônicas na guarita 01 e 02, bem como a automação da 
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entrada nas referidas guaritas, a aquisição junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia 

de 10 computadores para a realização do cadastramento e monitoramento, de controle 

de acesso ao Porto Organizado de Porto Velho.  

Para 2019, como já há sinais de melhoria financeira, serão retomadas o processo para 

aquisição de pistolas, capacitação que terá como intento maior a formação continuada 

dos integrantes da Guaport. Sendo assim, como a atividade desenvolvida pela Guarda 

Portuária está atrelada ao restabelecimento do quadro econômico do Porto, as 

expectativas para o próximo ano são positivas, quando traremos como foco a 

conclusão dos projetos em andamento e o aprimoramento dos Guardas Portuários. 
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7. ANÁLISE FINANCEIRA  

 

7.1 Receitas  

Conforme demonstrado nos relatórios financeiros, em 2018, as receitas da SOPH 

totalizaram R$ 11.196.854,20. Deste total, R$ 1.928.781,64 milhões são provenientes 

de aporte de capital para investimento no poligonal portuário oriundos do Fundo de 

Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER. 

Registrou-se um aumento no faturamento da receita, comparado ao exercício anterior 

(2017), de 13,01%, quando arrecadou R$ 9.195.121,81.  

 

RECEITAS - 2017 R$ 9.195.121,81 

RECEITAS - 2018 R$ 11.196.854,20 

Acréscimo -  R$ 2.001.732,39 

 

É importante frisar que a tarifa portuária aplicada pela SOPH aos operadores 

portuários encontra-se completamente defasada, uma vez que entre os anos 2005 a 

2015, não houve atualização do valor que acompanhasse a evolução econômica 

financeira, muito distante das tarifas que são cobradas em outros portos públicos 

nacionais. Ressalta-se que mesmo com o aumento linear, concedido pela ANTAQ de 

22% em 2015 a todos os portos públicos, a tarifa aplicada atualmente por esta 

empresa pública para movimentação de cargas, os valores ainda estão aquém, sendo 

que a SOPH já apresentou junto à mesma agência reguladora, proposta para 

composição tarifária compatível com os custos e investimentos que estão sendo 

aplicados no Porto Público de Porto Velho. 

 

7.2 Outras receitas 

Outras receitas Não Operacionais são vinculadas ao Termo de Compromisso com a 

extinta Secretaria de Portos da Presidência da República, convênio SEP x SOPH 

03/2014. 
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7.3 Demonstrativo da Gestão Financeira 

Em 2018, ocorreram diversas problemáticas na administração voltadas aos sistemas 

contratados para atender nossas demandas, primeiramente a rescisão contratual da 

antecessora da mastermaq, a qual tivemos diversas tratativas sem êxito, onde 

alertamos, notificamos, aplicamos advertência e por fim rescisão contratual; Após o 

primeiro semestre do ano estando com nossos sistemas inoperantes por parte da 

contratada a administração ofertou novo certame e contratou com êxito a empresa 

mastermaq para atender nossas demandas referentes a sistemas. Cabe salientar que 

mesmo a mastermaq tendo conhecimento pleno no assunto e expertise tiveram várias 

barreiras e problemáticas de inconsistências nas informações contidas em nossos 

sistemas e base de dados colhidos pela empresa antecessora. Pois bem, diante do 

fechamento do exercício em não ter finalizado em tempo hábil, este DAF solicitou uma 

manifestação da mastermaq informando a atual situação, problemáticas encontradas, 

solução e tempo de finalização: 

 

Resposta da empresa enviada por e-mail em 28/12/218 

 

“Ilmo. Senhor Presidente, 

Vimos através desta, trazer esclarecimentos quanto ao processo de implantação e 

treinamento do software Mastermaq, o qual foi adquirido no decorrer do ano de 2018. 

O processo de instalação e funcionamento do sistema foi concluído com êxito no prazo 

previsto, porém quanto a parte de treinamento, houveram algumas pendências devido 

a inconsistências nos valores comparados aos registros anteriores. A técnica Clenir 

juntamente com a Sra. Elenita estão fazendo as conferências tanto da parte do 

faturamento quanto da folha de pagamento.  

Setor fiscal faltam apenas algumas informações relacionadas a valores de impostos, 

os quais já estão sendo configurados, já o setor da folha de pagamento é o que está 

demorando mais devido as diferenças encontradas nas folhas já entregues, foram 

diversas diferenças e erros apurados nas folhas geradas por sistemas anteriores que 

necessitaram ser refeitos e corrigidos, portanto estão sendo feito as conferencias e 

ajustes mensalmente, departamento por departamento por isso tem demandado mais  

tempo e passando do prazo que havia sido estipulado, mas estão todos cientes de 

que a demora se trata das inconsistências das informações anteriores, então tendo 
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isso em vista estamos fazendo o possível para que os ajustes sejam feitos o mais 

breve e levando em consideração os dados corretos, assim existem sim correções a 

serem realizadas e que demandam mais tempo, mas estamos em total dedicação 

tanto da parte da equipe da Mastermaq Softwares quanto da Bragasoft Sistemas, essa 

que passa o treinamento em loco todos os dias juntamente com os funcionários da 

SOPH. 

Estamos trabalhando de modo assíduo para concluirmos o quanto antes o fechamento 

de 2018, qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecimentos. 

 

Atenciosamente 

Rodrigo Otávio de O Braga ME 

CNPJ 06.291.453/0001-09”. 

 

Conforme visto anteriormente, no período de referência foi demonstrado o fluxo de 

caixa que se refere às: 

 

7.3.1 Gastos com despesas de custeio de periodicidade mensal 

• Limpeza e Manutenção Predial; 

• Limpeza, Desinfecção e Dedetização (assepsia geral) de reservatórios e caixas 

d’água e instalações do poligonal portuário; 

• Locação de caçambas para recolhimento de resíduos; 

• Licenças de Uso e Suporte de Sistemas de Informação; 

• Seguro de Vida de Funcionários; 

• Serviços Postais; 

• Agenciamento de viagens; 

• Combustível para veículos; 

• Manutenção de Veículos; 

• Assessoria Contábil; 

• Serviços de Publicações. 

 

Estas despesas estão diretamente relacionadas com a atividade operacional e 

manutenção da Empresa, consideram-se estritamente necessárias. 



 

 

90 

 

Em 2018, os desembolsos da SOPH totalizam R$ 12.124.575,87. Deste total, R$ 

3.947.723,02 são investimentos pagos com recursos provenientes de repasses do 

Estado de Rondônia e Ministério dos Transportes referente aos investimentos 

aplicados neste poligonal portuário atendendo o Termo de Compromisso/Plano de 

Trabalho vigente e despesas com custeio anual de R$ 8.176.852,85. Registrou-se um 

aumento nas saídas (despesas), comparado ao exercício anterior (2017), de 28,14%, 

quando processadas em R$ 9.461.782,58. As demais despesas são decorrentes de 

pagamentos de folhas, vale alimentação, despesa com pessoal, despesas 

continuadas/fixas, investimentos em pessoal, investimentos imobiliários (edificações), 

diárias, passagens, cursos/capacitações, manutenções operacionais, manutenções 

administrativas, taxas, FGTS, contribuições, seguros, assessoramento jurídico de 

tributos, assessoramento contábil, programas/sistemas, publicações, suprimentos de 

fundo, limpeza, dedetização e combustível. Os compromissos são essenciais para o 

andamento com eficácia e o bom funcionamento do Porto. Cabe salientar que, a 

contabilidade sempre cumpriu suas determinações e afazeres com muita 

responsabilidade e cautela com as despesas processadas no decorrer do exercício.  

Obs: (Não foram pagos no exercício de 2018 o INSS e IRPF dos funcionários da 

empresa), inclusive o patronal da empresa junto à Receita Federal.  

 

DESEMBOLSO - 2017 R$ 9.461.782,58 

DESEMBOLSO - 2018 R$ 12.124.575,87 

ACRÉSCIMO - R$ 2.662.793,29 

 

7.4 Entradas Financeiras por meio dos repasses efetuados pelo 

Governo do Estado de Rondônia  

Em setembro/2018 houve aporte do Governo do Estado de R$ 1.928.781,64, referente 

ao Plano de Trabalho para investimento para melhorias na infraestrutura portuária. 

 

7.5 Gastos com despesas de capital - investimentos em 

infraestrutura - convênio - SNP x SOPH: 

• Construção da Nova Sede Administrativa (Em execução) 

• Construção do novo armazém de cargas alfandegado (Em execução) 

• Aquisição de Balanças Rodoviárias 
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• Construção do Gate 01 e fachadas (Em execução) 

• Execução de serviços de drenagem das balanças novas (Em execução). 
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8.  ANÁLISE DE MÍDIA 

A premissa da Assessoria de Comunicação da SOPH é produzir conteúdo que gere 

visibilidade do Porto Público perante à sociedade, stakeholders e atendimento das 

demandas da imprensa.  

Tais atividades resultam em números positivos de publicações, evidenciando a 

manutenção do bom relacionamento com a imprensa de um modo geral. A construção 

desta relação positiva pode ser percebida ao analisarmos a evolução dos conteúdos 

publicados de 2016 em diante, quando este levantamento começou a ser feito.  

8.1 Das publicações  

O levantamento prévio das matérias publicadas em 2018 aponta saldo positivo quanto 

à manutenção da imagem institucional do Porto Público de Porto Velho, fruto de uma 

percepção desta diretoria executiva de manter-se proativamente aos fatos e quando 

da necessidade o gerenciamento pontual de eventuais crises, minimizando os 

impactos. 

De janeiro a dezembro de 2018, foram publicadas 217 matérias, sendo que 203 são 

positivas, 06 neutras e 08 negativas.  

As inserções de todas essas matérias ocorreram 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.  

 

 
Gráfico 6 - Publicações em 2018 
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Entre os principais temas positivos e neutros abordados no decorrer do primeiro 

semestre de 2018, podemos apontar:  

 Dragagem do rio Madeira; 

 Participação da SOPH na Rondônia Rural Show; 

 Participação da SOPH na Intermodal em SP; 

 Lançamento do projeto Porto Velho Sport Fishing; 

 Simulação para conter derramamento de óleo no rio Madeira; 

 

8.2 Da evolução das publicações  

Ao longo de três anos, as 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. 

 
Gráfico 7 - Evolução de publicações 

 

8.2.1 Análise de 2016 

A seguir os números das publicações realizadas no decorrer de 2016: 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 
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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.  

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.  

 

8.2.2 Análise de 2017 

Conforme a globalização vem avançando com grande intensidade, ficou evidente que 

não existem mais fronteiras para oportunidades em novos mercados, deste modo é 
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necessário estar preparado para este novo modelo de negócio, com as portas do 

mundo abertas para entrada e saída de diversos tipos mercadorias, tecnologia ou 

serviços, a infraestrutura logística é fator preponderante para atender este mercado 

de grande consumo, de modo que os portos são de fundamental importância neste 

processo de longo curso para a movimentação destes atributos. Diante deste fato, a 

gestão de marketing portuário visa melhorar a competitividade nesse mercado 

concorrido.  

A premissa da Assessoria de Comunicação da SOPH é produzir conteúdo que gerem 

visibilidade do Porto Público perante à sociedade, stakeholders e atendimento das 

demandas da imprensa.  

Tais atividades resultam em números positivos de publicações, evidenciando a 

manutenção do bom relacionamento com a imprensa de um modo geral.  

De janeiro a dezembro de 2017, foram publicadas 247 matérias, sendo que 219 

são positivas e 28 neutras. Não houve menções negativas sobre o Porto Público 

de Porto Velho na mídia durante o período analisado.  

As inserções de todas essas matérias ocorreram 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.  
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Entre os principais temas positivos e neutros abordados no decorrer do ano de 2017, 

podemos apontar:  

 Dragagem do rio Madeira; 

 Participação da SOPH na Rondônia Rural Show; 

 Exportação de produtos locais; 

 Balanço das movimentações de carga. 

 

8.3 Realização de Eventos Importantes 

No decorrer de 2018, os servidores da SOPH estiveram envolvidos direta e 

indiretamente na realização de grandes eventos, a afim de estimular a divulgação e o 

fortalecimento da marca da empresa pública, tais como:  

 

 Campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti; 

 Porto Velho Esport Fishing; 

 Apresentação do cronograma de obras do Porto; 

 Aniversário Porto Público e SOPH; 

 Semana do Meio Ambiente (com participação de crianças de 

escolas municipais); 

 Blitz educativa; 

 Outubro Rosa; 

 Novembro Azul; 

 Simulação de derrame de óleo no rio Madeira. 

 

8.4 Aniversário de 25 anos da SOPH 
 

Selo postal é uma estampilha, adesiva ou fixa, bem com a estampa produzida por 

meio de máquina de franquear correspondência, destinada a comprovar o pagamento 

da prestação de um serviço postal, de acordo com a legislação brasileira. 

Um selo postal é um papel adesivo que prova o pagamento de uma taxa por serviços 

postais. Normalmente um pequeno retângulo anexado a um envelope, o selo significa 

que a pessoa tem o envio total ou parcialmente pagos para a entrega. Os selos de 

correio são a mais popular forma de pagamento para correspondência varejo; 

alternativas incluem envelopes postais pré-pagos e máquina de franquia postal. O 

estudo dos selos é Filatelia. Coleção de selos é um hobby de colecionar selos. 
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Neste ensejo, foi cadastrado no site dos Correios um pedido de criação do selo de 25 

anos da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH) a ser 

comemorado no ano de 2022.  
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