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CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO 

Art. 1º. Estabelecer as regras de funcionamento do Comitê de Ajuda Mútua para 

implantação, execução e manutenção do Plano de Ajuda Mútua do Complexo 

Portuário de Itajaí – PAM-CPI, atendendo a Norma Regulamentadora – NR 29 do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

CAPÍTULO II 

DAS SITUAÇÕES ABRANGIDAS 

Art. 2º. Estão abrangidos pelo PAM-CPI todos os incidentes e acidentes nas 

instalações das empresas integrantes, bem como na sua área de atuação, sempre que 

envolver situações de risco ou os seguintes cenários, conforme a NR 29: 

I. Incêndio ou explosão; 

II. Vazamento de produtos perigosos; 

III. Queda de homem ao mar/rio; 

IV. Condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações 

portuárias; 

V. Poluição ou acidente ambiental; 

VI. Socorro a acidentados. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 3º. Para efeito deste Regimento Interno, são adotadas as seguintes definições: 

I. Ação de Resposta: ações tomadas pela Coordenação pelo Comitê de Ajuda 

Mútua, para acionamento do PAM-CPI e em linha com suas diretrizes para auxiliar 

incidente e/ou acidente dos cenários que se referem ao Art. 2º; 

II. Comitê de Ajuda Mútua: estrutura organizacional composta pelas instalações 

portuárias e retroportuárias alfandegadas, que aderiram formalmente ao PAM-CPI e as 

suas condições pré-estabelecidas em lei e documentos relacionados, bem como 

instituições públicas afetas ao tema como órgãos ambiental federal, estadual e 

municipal, Marinha do Brasil, Defesa Civil, entre outras; 

III. Coordenação do Plano de Ajuda Mútua: composta pelo Coordenador e pelo 

Vice Coordenador do PAM-CPI; 
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IV. Coordenador Operacional: coordenador designado pela Instalação 

Sinistrada; 

V.  Instalação Cedente: Instalação Participante que cede Recursos de sua 

propriedade ou subcontratados para a Ação de Resposta; 

VI. Instalação Sinistrada: Instalação Participante suas subcontratadas, 

consorciadas, empregados, prepostos e fornecedores, responsável pelo Incidente e/ou 

Acidente na área de abrangência do PAM-CPI; 

VII. Instituições: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, Órgãos Ambientais: 

federal, estadual e municipal, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil 

Estadual e Municipal, entre outros; 

VIII. Plano de Ajuda Mútua – PAM: documento ou conjunto de documentos que 

contenham informações, medidas e ações referentes a uma área de concentração de 

instalações portuárias e retroportuárias alfandegadas, que visem integrar os diversos 

Planos Controle e Emergência da área para combate de incidentes e acidentes 

dispostos no Art. 2º, bem como facilitar e ampliar a capacidade de resposta deste 

Plano; 

IX. Plano de Controle de Emergência – PCE: documento ou conjunto de 

documentos que contenham informações e descrição dos procedimentos de resposta 

da respectiva Instalação Participante a um incidente e/ou acidente dispostos no Art. 2º 

que decorra de suas atividades, elaborado nos termos de norma própria; 

X. Recursos: todos os recursos, próprios ou subcontratados, declarados pelas 

Instalações Participantes do PAM-CPI passíveis de serem utilizados imediatamente 

em Ação da Resposta; 

XI. Relatório de Custos de Ação de Resposta: conjunto de documentos que 

indicam e comprovam a realização de despesas e fornecimento de recursos pela 

Instalação Cedente, para fins de ressarcimento pela Instalação Sinistrada. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ DE AJUDA MÚTUA 

Seção I 

Da Composição  

Art. 4º. O Comitê de Ajuda Mútua tem caráter deliberativo e é composto pelas 

Instituições e Instalações Participantes, relacionadas no PAM-CPI. 
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Art. 5º. As Instalações Participantes terão direito a 01 (um) voto nas deliberações do 

Comitê de Ajuda Mútua, no quais serão representadas por um membro titular e um 

suplente. 

Parágrafo único. As Instalações Participantes deverão ter vínculo direito com seus 

representantes, cujas designações devem contendo poderes específicos para 

deliberar e proferir votos, deverão ser enviadas formalmente à Coordenação e aos 

órgãos ambientais pertinentes. 

Art. 6º. Outras instalações com atuação na área de abrangência do PAM-CPI 

poderão participar do Comitê de Ajuda Mútua, por deliberação deste ou convocação 

da Instituição competente. 

Parágrafo único. Será conferido direito a participar do Comitê de Ajuda Mútua às 

instalações mencionadas no caput que apresentarem Licença Ambiental válida, 

Habite-se e Alvará de Funcionamento do Corpo de Bombeiros, PCE vigente e 

atualizado, e que aderirem ao PAM-CPI.  

 

Seção II 

Da Coordenação 

Art. 7º.  A Coordenação do Comitê de Ajuda Mútua será exercida por um 

Coordenador e um Vice Coordenador, eleitos entre os representantes (titulares) das 

Instalações Participantes por maioria absoluta de votos. 

Art. 8º. Os interessados em exercer a Coordenação poderão se candidatar nas 

reuniões dos meses de setembro e outubro, e a eleição será realizada na reunião 

ordinária seguinte. 

Art. 9º. Na ausência de no mínimo dois candidatos, todos os representantes das 

Instalações Participantes ficam elegíveis. 

Parágrafo único. O Coordenador e o Vice Coordenador em exercício gozam do 

direito de recusar participar da eleição da Coordenação para o ano subsequente. 

Art. 10º. O Vice Coordenador substituirá o Coordenador quando o mesmo não puder 

se fazer presente ou no caso de seu desligamento do Comitê de Ajuda Mútua.  

Parágrafo único. Em caso de desligamento do Vice Coordenador, será aberto novo 

processo eleitoral para o cargo. 

Art. 11º. O mandato da Coordenação será de 01 (um) ano, a contar da data da 

posse, que ocorrerá na primeira reunião ordinária do ano seguinte. 
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Seção III 

Das Atribuições 

Art. 12º. São atribuições do Comitê de Ajuda Mútua: 

I. Elaborar e alterar seu Regimento Interno, revisando-o no mínimo a cada 05 

anos; 

II. Definir as atribuições e responsabilidades de seus integrantes; 

III. Reunir-se periodicamente, de acordo com o cronograma do Plano de Trabalho, 

e conforme estabelecido no Capítulo V, deste Regimento; 

IV. Aprovar o Plano de Trabalho proposto pela Coordenação, na primeira reunião 

ordinária do ano; 

V. Aprovar as Atas de reunião; 

VI. Manter lista atualizada de recursos humanos, informações de contato, 

materiais, cenários e canais de comunicação, e disponibilizar as Instalações 

Participantes para utilização, em caso de incidente e/ou acidente dos cenários que se 

referem ao Art. 2º; 

VII. Estabelecer procedimentos para manter o PAM-CPI atualizado e providenciar 

para que cumpra o conteúdo mínimo exigido por lei; 

VIII. Promover a integração do PAM-CPI com os demais Planos de Auxilio 

existentes na região; 

IX. Submeter o PAM-CPI para aprovação do órgão competente; 

X. Definir os cenários acidentais que autorizem o acionamento do PAM-CPI, 

considerando a magnitude e as potenciais consequências do incidente e/ou acidente 

dos cenários que se referem ao Art. 2º; 

XI. Avaliar e definir os procedimentos para mobilização dos recursos do PAM-CPI 

para atendimento ao incidente e/ou acidente dos cenários que se referem ao Art. 2º; 

XII. Promover auditorias bienais independentes nas Instalações Participantes, com 

o objetivo de verificar o atendimento dos requisitos do PCE de cada instalação; 

XIII. Avaliar o PAM-CPI após seu acionamento e quando forem realizados 

exercícios simulados, alterando-o, quando necessário; 

XIV. Aprovar o relatório de desempenho do PAM-CPI; 

XV. Definir o conteúdo e aprovar o Relatório de Custos da Ação de Resposta; 

XVI. Estabelecer critérios para pagamento dos serviços prestados pela Instalação 

Cedente nas Ações de Resposta, e para ressarcimento por perdas e danos em 

materiais e equipamentos; 

XVII. Deliberar sobre os casos omissos neste Regimento Interno. 
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Art. 13º. São atribuições das Instalações Participantes do Comitê de Ajuda Mútua: 

I. Cumprir o Regimento Interno do Comitê de Ajuda Mútua; 

II. Entregar à Coordenação do Comitê de Ajuda Mútua cópias digitais da Licença 

Ambiental vigente, Habite-se e Alvará de Funcionamento do Corpo de Bombeiros e 

respectivo PCE vigente e atualizado, informando sempre as revisões e atualizações 

que ocorrerem; 

III. Designar formalmente representante titular e suplente e fiscalizar a assiduidade 

nas reuniões do Comitê de Ajuda Mútua; 

IV. Promover pelo menos um simulado anualmente, de seus cenários 

emergenciais, de forma que haja a previsão do acionamento e integração do Comitê 

de Ajuda Mútua; 

V. Promover treinamentos do seu PCE periodicamente, e disponibilizar quando 

possível vaga para à participação das instalações integrantes do Comitê de Ajuda 

Mútua; 

VI. As instalações devem encaminhar até o mês de fevereiro de cada ano, o 

cronograma contendo as datas dos simulados e treinamentos que serão promovidos 

ao longo do ano. As alterações neste cronograma devem ser informadas ao Comitê de 

Ajuda Mútua; 

VII. Participar dos treinamentos promovidos por outras instalações integrantes do 

Comitê de Ajuda Mútua; 

VIII. Garantir o cumprimento do PAM-CPI; 

IX. Informar o Coordenador do Comitê de Ajuda Mútua caso algum Recurso esteja 

indisponível para utilização pelo PAM-CPI, e indicar o prazo previsto para sua 

disponibilização; 

X. Submeter-se a auditorias determinadas pelo Comitê de Ajuda Mútua, a fim de 

verificar a disponibilidade dos Recursos declarados e seu estado de conservação; 

XI. Solicitar à Coordenação do Comitê de Ajuda Mútua o acionamento do PAM-

CPI, em caso de incidente e/ou acidente dos cenários que se referem ao Art. 2º de sua 

responsabilidade quando extrapolado a capacidade do seu PCE; 

XII. Designar Coordenador Operacional para atendimento à emergência de sua 

responsabilidade; 

XIII. Manter um canal de comunicação entre as Instalações e Instituições 

participantes do PAM-CPI; 

XIV. Elaborar e manter atualizada lista de recursos humanos, contato, materiais, 

cenários e canais de comunicação, para disponibilizar as Instalações Participantes em 

caso de incidente dos cenários que se referem ao Art. 2º; 
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XV. Garantir o acesso das equipes de combate à emergência e representantes das 

Autoridades Marítima, Portuária e Ambientais, às instalações e recintos alfandegados 

de forma rápida e eficiente, evitando o agravamento do sinistro; 

XVI. Promover a devolução para a Instalação Cedente dos materiais que não foram 

utilizados na Resposta à Emergência, após a liberação do local sinistrado pelos 

órgãos competentes; 

XVII. Apresentar ao Comitê de Ajuda Mútua projeto de devolução dos materiais 

utilizados no atendimento à emergência, no prazo de 07 (sete) dias úteis após seu 

encerramento; 

XVIII. Arcar com os custos de monitoramento e avaliação dos danos provocados pelo 

incidente e/ou acidente dos cenários que se referem ao Art. 2º que tenha ocasionado, 

após o encerramento das operações de emergência; 

XIX. Monitorar e custear o gerenciamento, o transporte e a destinação final dos 

resíduos gerados na emergência a que deu causa, e destiná-los a unidades de 

tratamento devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente; 

XX. Arcar com os custos do Relatório Final Ação de Resposta, bem como o 

ressarcimento por perdas e danos em materiais e equipamentos utilizados na Ação de 

Resposta a que tenha dado causa; 

XXI. Auxiliar a Instalação Sinistrada quando do acionamento do PAM-CPI; 

XXII. Apresentar planilha de Recursos disponíveis para o PAM-CPI, e manter 

sempre atualizada, os materiais e equipamentos que serão disponibilizados para 

utilização em Ação de Resposta, quando for acionado pelo Coordenador do PAM-CPI; 

XXIII. Elaborar projeto de recuperação da capacidade de resposta de seu PCE, que 

deverá ser submetido à apreciação do Comitê de Ajuda Mútua no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data de encerramento da atuação da Ação de Resposta; 

XXIV. Comunicar oficialmente a Coordenação do Comitê de Ajuda Mútua sobre seu 

desligamento do Comitê de Ajuda Mútua, com 30 (trinta) dias corridos de 

antecedência. 

Art. 14º. Atribuições do Coordenador do Comitê de Ajuda Mútua: 

I. Elaborar Plano de Trabalho e submetê-lo a aprovação do Comitê de Ajuda 

Mútua na primeira reunião ordinária do ano; 

II. Coordenar os trabalhos do Comitê de Ajuda Mútua, conforme definido no 

conteúdo do PAM-CPI; 

III. Convocar e coordenar as reuniões do Comitê de Ajuda Mútua; 

IV. Elaborar as Atas de reuniões e enviá-las aos integrantes do Comitê de Ajuda 

Mútua; 
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V. Notificar formalmente o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE sobre a 

ausência de Instalação Participante em simulados ou em 02 (duas) reuniões ordinárias 

no ano convocados pelo Comitê de Ajuda Mútua; 

VI. Viabilizar os recursos de infraestrutura necessários para realização das 

reuniões e demais encontros do Comitê de Ajuda Mútua; 

VII. Representar o Comitê de Ajuda Mútua ou indicar substituto em solenidades 

oficiais e eventos; 

VIII. Consolidar as solicitações de revisão do Regimento Interno e do PAM-CPI 

encaminhadas pelas Instituições e Instalações Participantes, bem como encaminhá-

las para deliberação do Comitê de Ajuda Mútua; 

IX. Elaborar e manter atualizada lista de recursos humanos, contato, materiais, 

cenários e canais de comunicação, para disponibilizar as Instalações Participantes em 

caso de incidente e/ou acidente dos cenários que se referem ao Art. 2º; 

X. Enviar aos órgãos competentes, o relatório de desempenho do PA-CPI, em até 

60 (sessenta) dias após o encerramento das operações de resposta a um incidente 

e/ou acidente dos cenários que se referem ao Art. 2º, contendo a avaliação de 

desempenho do Plano; 

XI. Disponibilizar aos órgãos competentes, quando solicitado, outras informações 

referentes à resposta aos incidentes nos quais o Plano de Ajuda Mútua tenha sido 

acionado; 

XII. Designar membros do Comitê de Ajuda Mútua, para realizar a auditoria dos 

Recursos declarados pelas Instalações Participantes, a fim de verificar sua 

disponibilidade e estado de conservação. 

Parágrafo único. As atividades de mero expediente, descritas nos incisos I a X do 

caput, poderão ser compartilhadas pelo Coordenador ao Vice Coordenador.  

Art. 15º. Atribuições do Coordenador Operacional: 

I. Coordenar as ações do seu PCE, no caso de incidente e/ou acidente dos 

cenários que se referem ao Art. 2º; 

II. Acionar o Coordenador do Comitê de Ajuda Mútua, quando extrapolada a 

capacidade de resposta do PCE; 

III. Coordenar as Ações de Resposta, frente a cenários acidentais que autorizem o 

acionamento do PAM-CPI, segundo critérios definidos pelo Comitê de Ajuda Mútua; 

IV. Informar com precisão o local do sinistro e levantar recursos e materiais 

necessários para fazer frente à situação de emergência; 

V. Montar posto de comando para facilitar a articulação com o Coordenador, as 

Instalações Participantes do Comitê de Ajuda Mútua e demais Instituições envolvidas; 
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VI. Decretar o fim da emergência e desmobilizar todos os recursos, em conjunto 

com as Instituições competentes; 

VII. Realizar, após o encerramento da emergência, levantamento dos recursos 

humanos e materiais cedidos que foram ou não utilizados;  

VIII. Avaliar os danos provocados pelo incidente e/ou acidente dos cenários que se 

referem ao Art. 2º e definir critérios de monitoramento das áreas afetadas, em comum 

acordo com os órgãos competentes, após o encerramento da emergência.  

 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES E DO PLANO DE TRABALHO 

Art. 16º. O Plano de Trabalho será anual e deverá abordar, no mínimo, calendário de 

realização de 06 (seis) reuniões ordinárias, auditorias de recursos, treinamentos e 

exercício simulado. 

Parágrafo único. Alterações das datas de reuniões deverão ser informadas por e-mail 

aos representantes titular e substituto das Instituições e Instalações Participantes, com 

no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

Art. 17º. Reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Coordenador do Comitê de 

Ajuda Mútua, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, por meio de e-

mail encaminhado aos representantes titular e suplente das Instituições e Instalações 

Participantes.  

Art. 18º. As reuniões ocorrerão independente de quórum e as votações serão 

realizadas com a presença de no mínimo metade das Instalações Participantes, em 

primeira chamada, e 1/3 (um terço) em segunda chamada, 30 (trinta) minutos após o 

horário agendado. 

Parágrafo único. Não havendo quórum, a votação será adiada para a reunião 

ordinária seguinte. 

Art. 19º. As decisões serão tomadas em votação aberta, por maioria simples, salvo 

eleição para a Coordenação do Comitê de Ajuda Mútua, como disposto no art. 7º 

deste Regimento Interno, e para alterações do próprio Regimento Interno, que 

dependerão da aprovação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Instalações 

Participantes presentes à reunião. 

Art. 20º. Serão elaboradas listas de presença e atas das reuniões, as quais serão 

encaminhadas por e-mail aos representantes titular e suplente das Instalações 

Participantes, no máximo 30 (trinta) dias corridos antes da reunião subsequente, na 

qual serão lidas e aprovadas.  
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Parágrafo único. Alterações de atas deverão ser solicitadas ao Coordenador do 

Comitê de Ajuda Mútua, por e-mail, no máximo 15 (quinze) dias antes da reunião 

subsequente.  

Art. 21º. Nas reuniões do Comitê de Ajuda Mútua, e a seu critério, será permitida 

participação de terceiros interessados, e mediante convite prévio formal do 

Coordenador do Comitê de Ajuda Mútua. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ACIONAMENTO DO PAM-CPI 

Art. 22º. O PAM-CPI poderá ser acionado pelas Instalações e Instituições 

Participantes. 

Art. 23º. Em função do cenário acidental, quando extrapolada a capacidade de 

resposta do PCE, o Coordenador Operacional da Instalação Sinistrada deve acionar o 

Coordenador do Comitê de Ajuda Mútua e informar os recursos e materiais 

necessários para atender à situação de emergência, bem como indicar com precisão o 

local do sinistro, do posto de comando e quais as medidas foram tomadas. 

Art. 24º. O Coordenador do Comitê de Ajuda Mútua, a partir das informações 

recebidas, deverá consultar a lista de Recursos e entrar em contato com o (s) 

representante(s) da (s) instalação (ões) que possui (em) equipamentos ou recursos 

necessário à Ação de Resposta. 

 

CAPÍTULO VII 

DO EMPRESTIMO DE RECURSOS 

Art. 25º. Os recursos disponíveis para o PAM-CPI serão classificados como não 

consumíveis e consumíveis. 

§ 1º Os recursos não consumíveis são aqueles que, após a sua cessão, deverão ser 

devolvidos e se necessário descontaminados. Caso sejam danificados, extraviados ou 

não possam ser descontaminados deverão ser ressarcidos conforme o Capítulo VIII 

deste Regimento.  

§ 2º Os recursos consumíveis são aqueles que, após a sua cessão e utilização 

deverão ser ressarcidos conforme o Capítulo VIII deste Regimento. 

Art. 26º. Quando acionado pelo Coordenador do Comitê de Ajuda Mútua, a 

Instalação Cedente deverá disponibilizar os Recursos declarados na planilha para 

auxílio à Instalação Sinistrada. 
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Art. 27º. A Instalação Cedente ficará dispensada de fornecer Recursos em eventuais 

novas Ações de Resposta subsequentes àquela em que seus Recursos cedidos ainda 

não lhe tenham sido restituídos ou ressarcidos. 

Art. 28º. O PAM-CPI deverá garantir a capacidade de resposta definida nos PCE das 

Instalações Cedentes, até que esta seja reestabelecida. 

Art. 29º. Quando a Ação de Resposta demandar requisição de equipamentos, como 

embarcações, empilhadeiras e equipamentos recolhedores, sua operação deverá ser 

realizada por profissional habilitado da Instalação Sinistrada. 

Art. 30º. Em situações emergenciais, em que haja necessidade da utilização de 

outros recursos além dos previstos no PAM-CPI, caberá Comitê de Ajuda Mútua e seu 

Coordenador avaliar e solicitar os meios para a sua disponibilização. 

Art. 31º. Caberá à Instalação Sinistrada providenciar a retirada dos Recursos na 

Instalação Cedente, salvo comum acordo com a Instalação Cedente. 

Art. 32º. A Instalação Cedente deverá preencher e assinar três vias do Formulário de 

Empréstimo, com os materiais que serão cedidos, a qual será o conferido e assinado 

pela Instalação Sinistrada e enviada uma via para a Coordenação do Comitê de Ajuda 

Mútua. 

Art. 33º. Será elaborado pelo Coordenador do Comitê de Ajuda Mútua, relatório de 

levantamento de Recursos utilizados a partir de informações das Instalações 

Cedentes, e conforme Formulário de Empréstimo.  

Parágrafo único. A Instalação Sinistrada validará ou apontará divergências no 

relatório, situação na qual será constituída uma Comissão de Apuração de Cessão de 

Recursos, formada por 01 (um) representante de cada Instalação Participante, que 

emitirá parecer validando o relatório do Comitê de Ajuda Mútua ou decisão com os 

devidos ajustes. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA DEVOLUÇÃO E RESSARCIMENTO DE RECURSOS 

Art. 34º. A Instalação Sinistrada deverá apresenta ao Comitê de Ajuda Mútua no 

prazo de 07 (sete) dias úteis após a declaração do fim da emergência, relatório de 

devolução de materiais e equipamentos utilizados, na mitigação dos impactos do 

incidente e/ou acidente durante o acionamento do PAM-CPI, conforme a Matriz de 

Devolução. 

Art. 35º. A devolução ou o ressarcimento dos Recursos para a Instalação Cedente 

deverá ser realizada no prazo estipulado pela Matriz de Devolução, a partir da data de 
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declaração do fim da emergência, à exceção de embarcações, veículos e demais 

recursos não utilizados, cuja devolução deverá ocorrer imediatamente após a 

desmobilização do PAM-CPI. 

Art. 36º. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos na Matriz de Devolução poderão 

sofrer dilatações por períodos a serem acordados entre as Instalações envolvidas. 

Art. 37º. Os Recursos cedidos à Instalação Sinistrada durante o atendimento da 

emergência deverão ser devolvidos em perfeito estado ou ressarcidos à Instalação 

Cedente. 

§ 1º Caso sejam danificados ou não possam ser devolvidos, deverão ser reparados a 

expensas da Instalação Sinistrada ou ressarcidos conforme o Capítulo VII deste este 

Regimento.  

§ 2º Em caso extravio, a Instalação Sinistrada deverá substituir o equipamento por 

outro igual ou com as mesmas características, de mesma qualidade ou superior. Caso 

a Instalação Sinistrada não devolva os Recursos dentro do prazo previsto na Matriz de 

Devolução ou devolva apenas parte a Instalação Cedente deverá elaborar Relatório de 

Custos de Ação de Resposta para fins de ressarcimento e submetê-lo em até 30 

(trinta) dias corridos após a declaração do fim da emergência ao Coordenador do 

Comitê de Ajuda Mútua, para aprovação do Comitê de Ajuda Mútua. 

Art. 38º. O Relatório de Custos de Ação de Resposta será composto por documentos 

de identificação dos Recursos materiais cedidos, que indiquem sua natureza, 

condições de conservação e quantidades fornecidas e documentos descritivos dos 

recursos humanos cedidos, que indiquem a qualificação técnica de tais recursos, a 

quantidade de horas à disposição e Instalação Sinistrada atendida.  

Parágrafo único. A Instalação Cedente deverá comprovar que eventuais aquisições 

foram efetuadas a preço de mercado, apresentando 03 (três) cotações referentes aos 

mesmos Recursos, nas mesmas condições em que foram adquiridos. 

Art. 39º. Para o ressarcimento dos recursos humanos disponibilizados para compor 

as equipes de emergência da Ação de Resposta, a Instalação Cedente deverá 

demonstrar o número de horas em que o pessoal cedido foi acionado para as 

atividades de emergência.  

§ 1º Os valores da hora–homem a serem ressarcidos, quando se tratar de equipe 

própria, serão ressarcidos com base nos valores comprovadamente pagos por cada 

Instalação Participante. 

§ 2º Quando se tratar de equipe subcontratada da Instalação Cedente, os valores de 

hora–homem a serem ressarcidos deverão ser comprovados através do fornecimento 
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de cópia dos instrumentos contratuais pertinentes, que demonstrem o valor dispêndio 

pela Instalação Cedente.  

Art. 40º. O Comitê de Ajuda Mútua avaliará o Relatório de Custos de Ação de 

Resposta no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir de sua apresentação, e poderá 

aprová-lo, solicitar a prestação de esclarecimentos e arbitrar o valor final devido, em 

caso de discordância do valor apresentado pela Instalação Cedente e/ou Sinistrada.  

Art. 41º. Para autorização de emissão de documento de cobrança para 

ressarcimento pela Instalação Sinistrada das despesas incorridas na cessão de 

Recursos, a Instalação Cedente deverá emitir Relatório de Custos de Ação de 

Resposta, para aprovação pelo Comitê de Ajuda Mútua. 

Art. 42º. Após receber a nota de débito, a Instalação Sinistrada deverá ressarcir a 

Instalação Cedente no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa 

moratória de 10% do valor total a ser ressarcido, acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês e atualização monetária, “pro rata die”, pelo IGP–M, ou outro índice que vier a 

substituí–lo. 

Art. 43º. Parágrafo único. Nas cobranças referentes aos ressarcimentos não 

poderão ser acrescidos quaisquer taxas administrativas ou margens de lucro.  

Art. 44º. A Instalação Sinistrada compromete-se, na hipótese de serem ajuizadas 

contra a Instalação Cedente ações/demandas de qualquer natureza que envolva os 

Recursos utilizados na Ação de Resposta, a intervir nos respectivos processos 

judiciais ou procedimentos administrativos, reivindicando a condição de única 

responsável e, por conseguinte, requerer a exclusão da Instalação Cedente do polo 

passivo do respectivo processo ou procedimento na primeira oportunidade, ficando 

responsável, independente do deferimento do pedido de exclusão, pelos custos 

incorridos pela Instalação Cedente na sua defesa, os quais incluem, mas não se 

limitam a, custas judiciais, honorários advocatícios e demais despesas relacionadas, 

nos termos do § 3º abaixo.   

§ 1º Na hipótese de indeferimento do pedido de exclusão da Instalação Cedente do 

polo passivo ou não assunção pela Instalação Sinistrada dos custos mencionados no 

“caput”, a Instalação Cedente terá o seu direito de regresso assegurado em relação à 

Instalação Sinistrada que tenha causado o dano, para ressarcir-se dos valores 

eventualmente pagos a terceiros, em virtude de condenação judicial, transitada em 

julgado. Será objeto de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter 

judicialmente, acrescido de todos os acessórios, tais como despesas judiciais e 

honorários advocatícios.  








