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“Uma instalação que permite que as partes envolvidas no

comércio e transporte apresentem informações e

documentos padronizados com um único ponto de entrada

para cumprir todos os requisitos regulamentares

relacionados à importação, exportação e trânsito. Se a

informação for eletrônica, os dados individuais só devem

ser enviados uma vez.”

1.0 – Janela Única (Single Window - SW)

Conceito de SW



MSW x TSW

1.0 – Janela Única (Single Window - SW)



MSW do Brasil

ORIGEM
Estudo do Banco Mundial em 2007 (Brasil na 61ª -

5,8 dias).

GERENCIAMENTO
Sistema gerenciado pela SNPTA/MINFRA (iniciado

em 2009).

PROPÓSITO
Desburocratização dos procedimentos de estadia

de navios nos portos, utilizando-se de um Portal

de Informações Portuárias, com a participação de

Órgãos Públicos e Agentes de Navegação.

2.0 - Porto Sem Papel (PSP) 



2.0 - Porto Sem Papel (PSP) 

Órgãos Anuentes

Administração 

Portuária



Motivadores

Ausência de 

padrão no 

preenchimento 

das informações

Dados

redundantes

Morosidade no 

fornecimento 

das informações

Dificuldade na 

recuperação de 

informações

Inconsistência 

das 

informações

Armazenamento 

físico dos 

formulários em 

papel
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Fluxo (antes do PSP)

ARMADOR

AGENTE
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1.0 - LEGISLAÇÃO BÁSICA



Implantação do PSP

 34 portos públicos

(2011 a 2013)

 120 TUPs

(2017 a 2019)
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Fluxo do PSP

JANELA ÚNICA

Concentrador 

de Dados 

Portuários

DUV

ARMADOR

AGENTE
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Benefícios

Janela Única 

Portuária 

(marítima)

Integração 

com sistemas

Transparências 

das 

informações 

em todos os 

níveis

Padronização 

do 

preenchimento 

das 

informações 

Fácil 

recuperação 

de dados

Dados 

armazenados 

em ambiente 

seguro (data 

center)

Maior 

facilidade na 

análise de 

dados 

portuários

Melhor 

comunicação 

entre os 

envolvidos

Fortalecimento 

da gestão 

pública

Previsibilidade 

das regras

Anuências 

mais

rápidas

Redução nos 

custos do 

governo
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COMISSÃO NACIONAL DAS AUTORIDADES NOS PORTOS

 Instituída em DEZ/2012: Decreto n° 7.861 – em 

revisão.

 2013 a 2015: Avanços e Conquistas.

 2015 a 2018: Período de Inatividade.

 2019: Restabelecida às atividades (integração PSP 

x SISTUF).

3.0 - CONAPORTOS



Art 3º - Compete:
I - promover a integração das atividades dos órgãos e entidades públicos nos portos

organizados e nas instalações portuárias;

II - promover, em conjunto com seus membros e respeitadas as competências de cada

um deles, alterações, aperfeiçoamentos ou revisões de atos normativos,

procedimentos e rotinas de trabalho que otimizem o fluxo de embarcações, bens,

produtos e pessoas, e a ocupação dos espaços físicos nos portos organizados, para

aumentar a qualidade, a segurança e a celeridade dos processos operacionais;

III - estabelecer e monitorar parâmetros de desempenho para os órgãos e entidades

públicos nos portos organizados e instalações portuárias, propondo sua revisão

quando necessário;

VI - propor e promover, no âmbito dos portos organizados e instalações portuárias,

medidas com o objetivo de:

a) aperfeiçoar o fluxo de informações e os processos operacionais;

b) possibilitar o compartilhamento dos bancos de dados e a integração dos sistemas

informatizados dos órgãos e entidades públicos;

d) padronizar as ações dos órgãos e entidades públicos;

3.0 - CONAPORTOS



3.0 - CONAPORTOS



 Decreto-Lei n° 1.023/1969: preço público cobrado

em retribuição à utilização dos serviços de

sinalização náutica. Aplicados aos navios

estrangeiros que demandam portos nacionais.

 Decreto nº 70.198/1972: regulamenta o DL 1.023.

 Países isentos de cobrança (Acordos bilaterais):

Alemanha, Argélia, Argentina, Bulgária, China,

EUA, França, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia e

Uruguai.

 NORMAM-31/DHN (2013): Recolhimento da TUF.

 SISTUF.

4.0 – TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE FARÓIS



Auxílios à Navegação sob responsabilidade 

da Marinha do Brasil

4.0 – TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE FARÓIS



Farol do Cabo Orange 

(AP)

1947





Farol de Albardão 

(RS)

1909







5.0 – INTEGRAÇÃO PSP x SISTUF



 Propósito: otimizar o processo de despacho de

embarcações nos portos/terminais nacionais.

 Cumprir o proposto pela CONAPORTOS e o conceito de

Portal Único.

 Sistemas com linguagens diferentes.

 Grupo de Trabalho/MB interagindo com a SNPTA

(OUT/2019).

 Oportunidade de melhorias no processo da TUF.

 Recursos financeiros e humanos necessários.

 Previsão: 1º semestre/2020.
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6.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portal Único

Base Única de Embarcações

Parâmetros de Desempenho



Mares e Rios Seguros e Limpos

“O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever.”

Almirante Barroso (1865)

Obrigado


