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  1. OBJETIVO 

Determinar diretrizes para o uso do celular, evitando situações de riscos, incidentes, acidentes, falhas de 
atenção na execução de atividades, entre outros. 

2. APLICAÇÃO  

Aplica-se a todos os colaboradores da Navegação Aliança, prestadores de serviços, parceiros e clientes 
independentemente do nível hierárquico, como também a visitantes, entre outros. 

3. DEFINIÇÕES  
 

• Telefone celular:  

Todo aparelho de comunicação por ondas eletromagnéticas que permite a transmissão bidirecional de voz 
e dados utilizáveis em uma área geográfica que se encontra dividida em células (de onde provém a 
nomenclatura celular), cada uma delas servida por um transmissor/receptor. 

• Incidente:  

É uma ocorrência não planejada, que poderia levar a um acidente;  

• Acidente:  

Evento inesperado e indesejável que causa danos pessoais, materiais (danos ao patrimônio), danos 
financeiros e que ocorre de modo não intencional. 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Proibido utilizar celular quando estiver  

• Em áreas de trânsito de terminais portuários públicos e privados; 

• Ao atravessar a rua; 

• Ao subir e descer escadas; 

• No convés; 

• Porão; 

• Praça de máquinas; 

• Cozinha; 

• Qualquer outra área operacional da Navegação Aliança, clientes, parceiros e fornecedores.  
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4.2. Proibido utilizar celular durante a condução e/ou operação:  

• Qualquer tipo de veículo; 

• Equipamentos (bicicletas, caminhões, veículos industriais – PTA´s, empilhadeiras, tratores, pontes 
rolantes, guindastes, guindautos, minicarregadeiras dentre outros). 

 

 

 

 

 

 

5. RESPONSABILIDADE 

Todos aqueles que acessam as dependências (Unidades e Embarcações) da Navegação Aliança. 

6. AUTORIZAÇÃO PARA USO DE CELULAR EM ÁREAS OPERACIONAIS 

Os colaboradores, prestadores de serviço, parceiros e clientes que necessitam por algum motivo utilizar 

telefone celular nas áreas operacionais, o gestor da área / contrato deve solicitar autorização via e-mail 

justificando a necessidade ao SESMT, que avaliará junto a gerência a liberação ou não. 

NOTA1: Não é autorizado a utilização de celular para os colaboradores envolvidos diretamente as 

atividades (estiva e desestiva, atividades de manutenção, atracação e desatracação, movimentação de 

tampas, abastecimento e outras atividades de risco que necessitem ter atenção total do colaborador). 

NOTA2: A autorização para uso de celulares em áreas operacionais será feita através de documento 

assinado por SESMT e gerência, R-PL-001 Termo de Autorização para uso de celulares em áreas 

operacionais.BB 

 

7. ORIENTAÇÕES 

• Ao realizar atividades de qualquer natureza, a sua atenção é indispensável caso seja necessário 

atender ligações, ou digitar textos e você estiver autorizado conforme descrito no item 6, pare em 

local seguro até a conclusão da comunicação; 

• Ao verificar um desvio cabe a cada uma das pessoas orientar sobre o uso conforme este 

procedimento; 

• O descumprimento desta política resultará em medidas disciplinares conforme descrito no PO-

SST-005 e PO-SST-008 além aplicação direta de cartão comportamental vermelho conforme 

descrito no programa comportamental 24X7. 
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