
I CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA. CAP
Porto de Fortaleza

ATA DA 5A REUNIAO ONOIUANIE
DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA - CAP

DO PORTO DE FORTALEZA

DATA E HORA: 1211212014, ds 08:30 h.
LOCAL: Sala de Reuni6es da CDC
CONVIDADOS: Aldo Sidney, da ANTAQ de Fortaleza, Eduardo Bellaguarda, da
Petrobr6s/Lubnor, Jos6 Luis de Rosalmeida, da Alf6ndega da Receita Federal, Rachel
Philomeno, Presidente da Comiss6o de Direito Marltimo, Marcus Nunes, da Companhia
Sider0rgica do Pec6m - CSP e Jos6 Arnaldo Bezerra de Menezes, Diretor Comercial da
CDC.
AUSENCIAS JUSTI FICADAS :

EXPEDIENTE

l. VerificagSo do quorum e abertura da reuniio
- O Presidente do CAP, Martinho C6ndido Velloso dos Santos fez a abertura da

reuniSo, ap6s verificagSo de quorum, saudando a todos os presentes.

ll. Aprovagio da ata da 1a reuniio extraordiniria do CAp
- A ata foi colocada para aprovagSo do plen6rio pelo Presidente e aprovada por
unanimidade.

Ill. Leitura e distribuigio de documentos recebidos pelo Conselho
- Nada a acrescentar.

ORDEM DO DIA

IV. lnformag6es sobre os temas de interesse do CAP tratados pela r\comissio local do CONAPORTOS - Relator: Mirio Jorge Cavalcanti ,1, \\
Moreira, Conselheiro titular, representante da Administragio do Porto. \W.- O Presidente da CDC passa a palavra ao Diretor de lnfraestrutura e Gestio ) \

Portudria, Mdrio Lima J0nior, para explanar sobre o tema, uma vez que foi quem
participou da (ltima reuniSo do CONAPORTOS. Ele inicia fazendo um panorama .+ -operacional do porto, informando que houve um aumento de 3,5o/o na operagio, *f
resultando em um saldo positivo. Outros assuntos tratados na reuni6o foram:
modificag6es e implantagSo do Sistema de GestSo Portudria - SIGEP; alfandegamento
e suas alterag6es; infraestrutura portu6ria (cerca fixa, ponte do pier e sinalizagdo
ndutica); e uso de EPI e controle sanit6rio de viajantes. Tamb6m foram abordados pelo \
representante do Sindicato dos Agentes de Navegag6o, que participou da reuniao como It ,,
convidado, alguns pontos e crlticas referentes ao Porto do Mucuripe e foi discutido q / <
que poderia ser melhorado. O diretor da CDC citou ainda o trabalho que est6 sendo\
realizado em relagdo aos indices de desempenho operacional do porto, que se \ {
encontram totalmente defasados e precisam ser atualizados. \ t- Em andamento ao t6pico o Conselheiro M6rio Jorge Moreira comentou que \\\
atualmente o porto praticamente possui duas obratrgm andamento: t' .z-r\. i.

q
Praga Amigos da Marinha, s/No - Mucuripe - Fortareza l&arit - cEp-601

9u'ffi:'ry\'



CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA. GAP
Porto de Fortaleza

- pavimentagao - estao com nova construtora tocando a obra e j6 foram
liberados cerca de 3 mil metros de p6tio;

- dragagem - estSo dependendo da SEP, que deu prioridade aos portos de
Santos, Paranagu6 e Rio Grande, mas a expectativa 6 que a obra esteja
pronta at6 meados de 2015. O Conselheiro Alexandre Oliveira Barbosa,
representante da Marinha no Conselho, acrescentou novas explicag6es sobre
o processo de realizagdo da dragagem.

- Ainda com a palavra e a titulo de sugestdo, prop6e que seja chamado um
representante da Prefeitura de Fortaleza para explanar sobre a obra na Avenida Vicente
de Castro que est6 afetando o acesso ao porto. O Presidente Mdrio Jorge explica que
recebe todo tipo de reclamagio sobre a obra, jd fez carta para todos os 6rgios que
possam estar envolvidos - Prefeitura, AMC, sindicato dos caminhoneiros, etc, e,
segundo soube, est6 faltando recursos para a conclusio da obra.
- O Presidente da CDC informou tamb6m que foi solicitada d Secretaria de Portos
celeridade no processo de an6lise do EWE do terminal de passageiros, vez que a
Companhia estS com despesas geradas por aquela obra. Acrescentou, ainda, que a
SEP vai licitar o projeto de execugSo do espigSo de protegSo ao novo terminal da Praia
Mansa, para ent6o buscar os recursos, obra que n6o deverS sair no pr6ximo ano.

V. Relat6rio Gerencia! de Desempenho da Companhia Docas do Gear{ -
m6s outubrol20l4 - Relator: Mirio Jorge Cavalcanti Moreira, Conselheiro
Titular, representante da Administragio do Porto.

- O Presidente da CDC, M6rio Jorge passa a palavra ao Diretor Comercial, Jos6
Arnaldo Bezerra de Menezes, para relatar sobre a movimentagSo de mercadorias at6
novembrol20l4. Ele inicia informando que, apesar da dificuldade de 6rea de
armazenagem de mercadorias, o Porto de Fortaleza estd batendo recorde de
movimentagSo de cargas e registra em seu relatorio de estatisticas, um desempenho
superior a movimentag6o de mercadorias registrada em 2013, que foi o ano recorde na
historia de movimentagdo de cargas pelo Porto. A seguir descreveu sobre cada
segmento de carga e finalizou acrescentando que a projeg5o para o exercicio de 2014
aponta para uma movimentagSo de 5.175.962 t., novo recorde no Porto de Fortaleza. O
Estado do Ceard atrav6s dos portos cearenses dever5 movimentar mais de 13 milh6es
de toneladas, uma vez que o Porto do Pec6m j6 movimentou at6 novembro 7,6 milhoes
de toneladas. A seguir foram feitos comentdrios gerais sobre a movimentagao de
algumas mercadorias nos portos referidos.

Vl. Relat6rio de andamento sobre o trabalho da comissio para examinar
e opinar sobre a proposta de minuta da revisio do Regulamento de Exploragio do
Porto, em observAncia ao que estabelece a Portaria no 245, de 26 de novembro de /\,-
2013 e da Norma de Pr6-Qualificagio de Operadores Portuirios Relator: 

q
Oswaldo Fontenele, Coordenador da CODGEP da CDC.
- O Presidente do CAP lembra que na reuniSo extraordin6ria, realizada dia
2Slnovembro passado, foi apreciado o Regulamento de Exploragao do Porto - REP ate
o capitulo 80, o qual, ap6s aprovagSo total por parte deste Colegiado, serd enviado ao
Conselho de AdministragSo para apreciag6o e a seguir, publicagSo no DiSrio Oficial da
U n i i o E m, n 0,, 

"".1i; 
T ; 

" 

ffi #il ;:' H':':,' :" i:i : #:' :f E;"l;#:Ti", "d''"# 
r : .h

Fontenele que iniciou informando que houve a reuniao da comissdo para discussdo Oo\\\\ A,,:Jffi
,u



CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA . CAP
Porto de Fortaleza

quando foram apresentadas sugest6es da comissSo do CAP, sendo, que duas delas, ao
serem colocadas em reuniSo conjunta com a Diretoria da CDC, n6o foram incorporadas
ao regulamento por recomendagio da Coordenadoria Juridica. S5o elas: colocagSo de
um representante do SINDACE na Comissio de Pre-Qualificagso de Operador
Portu5rio, na qualidade de observador, e obrigatoriedade do operador portu6rio, ao se
pre-qualificar, de estar filiado ao OGMO. O Conselheiro Bruno lughetti solicita a palavra
para registrar seu desapontamento com a retirada dos referidos itens do REP, assunto
jd muito debatido neste plen6rio e que visa salvaguardar os interesses da classe dos
operadores portudrios. O Conselheiro Carlos Maia corrobora, dizendo que existem
operadores que est6o pre-qualificados, nio operam no porto e nio pagamao OGMO, o
que n6o 6 justo em relagSo aos demais. O Presidente Martinho tranqUiliza os
conselheiros informando que a administragSo do porto estS tomando medidas de
acautelamento com relagSo a esse assunto, al6m do que dever6 haver maior
fiscalizagio por parte da ANTAQ e da Receita Federal que, inclusive, je est6
averiguando a irregularidade reportada neste CAP referente no acesso aos beneficios
do REPORTO por empresa pr6-qualificada como operadora portu6ria do Porto de
Fortaleza. O Presidente M6rio Jorge, da CDC, complementa acrescentando que tem
que seguir os normativos que s6o postos pela Secretaria de Portos, mas j6 conversou
com o Presidente do CAP do Porto de Fortaleza, que fez uma consulta preliminar d
Assessoria Juridica da SEP sobre a possibilidade de regulamentar complementarmente
por intermedio do REP assunto tratado na Norma de Pre-qualificagSo de Operador
Portudrio e est6o aguardando uma resposta. De qualquer forma, a CDC disp6e de 60
dias, conforme estabelecido no REP, para recepgio e verificagio da conformidade de
toda a documentagSo referente d pr6-qualificagSo, findo os quais, sem que as devidas
comprovag6es sejam integralizadas, e suspensa a pre-qualificagSo em curso.
Finalizando o item, ficou decidido que o assunto serd mantido na pauta at6 a revisio
total do regulamento do porto.

Vll. Aprovagio do calend6rio das reuni6es ordinirias para o ano de 2015
- O Presidente do CAP apresentou ao Colegiado o calend6rio de reuni6es
ordin6rias para o ano de 2015, ficando previamente agendadas as seguintes datas, que
foram aprovadas por unanimidade: 26lfevereiro, 17labril, 19/junho,21lagosto,
23loutubro e 18/dezembro. Ficou acordado, tamb6m, que as datas poderSo ser
alteradas, dependendo da conveni€ncia do Colegiado.

COMUNICADOS FINAIS DE INTERESSE
- Em seguimento d reuniSo, a palavra 6 oferecida e o Comte. Alexandre Oliveira a
solicita para justificar a aus6ncia do CapitSo dos Portos, por motivo de viagem. A seguir
aborda tr6s assuntos considerados relevantes:

- ReclamagSo do SINDACE sobre exigOncia da Praticagem de distancia de um
cabego e meio, diminuindo Area 0til do cais comercial de Mucuripe,
inviabilizando, por vezes, atracag6es, gerando prejuizo aos armadores.
Solicita que qualquer reclamagSo nesse sentido conste a data/hora da
manobra, para que a Capitania dos Portos possa fazer a devida apuragSo
(Carta DIREXE no 33712014);

- Defensas do Porto do Mucuripe
acompanhamento de sua troca devido ao
embarca96es;
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- Cancelamento de pedidos de treinamentos do OGMO observa a
necessidade de manter os treinamentos e cursos, visando o crescimento dos
trabalhadores portudrios na atividade. O Conselheiro Lima Matos informa que
o motivo do cancelamento dos treinamentos foi falta de quorum na formagao
das turmas e o Conselheiro Paulo Renato R6gis oferece a colaboragio do
Sindicato da Estiva no sentido de incentivar a classe trabalhadora a participar
dos cursos agendados.

- O Conselheiro Bruno lughetti solicita seja providenciada a impressio do
Regimento lnterno do CAP do porto do Mucuripe, j6 aprovado na2a reuniao ordin6ria do
Colegiado, em forma de livreto, conforme previamente combinado.

- O Conselheiro Josino Pontes registra que o Plano Estadual de Logistica de
Transportes do Estado do Ceard est6 pronto e tem propostas importantissimas para o
setor portu5rio. lnclusive na questSo convivdncia cidade-porto, onde fica destacado que
o Estado depende muito dos seus portos e todo o seu potencial tem que ser explorado.
Pede a colaboragio de todos para o estudo de integragio portu6ria que dever6 ser
realizado no ano de 2015.

- A palavra 6 dada d convidada Rachel Philomeno, que fala sobre o papel da
ComissSo dos Direitos Marltimos e agradece o convite para participar da reuniao do
CAP, pois 6 um avango no sentido de se aproximar dos problemas do porto. O
Presidente Martinho estende o convite para que ela continue participando das reuni6es
do Colegiado como convidada.

- O Conselheiro Lima Matos registra que a CAmara de Logistica, que conta com
dois representantes do porto, est6 concluindo os trabalhos do ano e 6 importante, pois
permite o acesso direto ao Governo do Estado, motivo pelo qual deve-se tentar uma
participag6o maior. lnformou sobre o grupo de estudos do Pec6m que existe na
Assembl6ia Legislativa e, ap6s maiores explicag6es, prop6s que se busque maior
contato com a Prefeitura e Estado com vistas a se ver os dois portos trabalhando juntos.

- O Conselheiro Paulo Renato Regis solicita a palavra para paabenizar a nova
diretoria do OGMO, assim como o ex-presidente , Paulo Andr6 Holanda, por seu
desempenho A frente da CDC, sempre atuando com parceria junto aos trabalhadores e
operadores portudrios. Agradece ao Presidente Mdrio Jorge, que continua dando
continuidade a esse trabalho, pois o Porto do Mucuripe s6 tem a ganhar com essas



-,--> rrqzulente /
'' ,6r, ch i",rno,..n ,/,

RANIEUE FERREIRA DE LI

'7')^Nros
{(n({*

a

7.

tt U,
JOSE

RAIMUN

V

CARLOS JOSE
--ed'nselheiro

:.2
I J )4L^* o

ILVA MAIA

&\ l.ff
BRUNO IUGHETTI

Conselheiro

PAULO SOUSA BARBO

^t.o t=--/

JOSE CL

VA
hei

Secretdria


