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ATA DA 3A REUNIAO ONOINANIA
DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA - CAP

DO PORTO DE FORTALEZA

DATA E HORA: 2210812014, ds 08:30 h.
LOCAL: Sala de Reuni6es da CDC
CONVIDADOS: Eveline de Medeiros Miranda, Gestora da Unidade Administrativa
Regional da ANTAQ de Fortaleza, Francisco Dias Oliveira J0nior, da ANTAe, Capitio-
de-Fragata Marcelo Campbell Mauad, Capitio dos Portos do Cear6, Regina'Cely
Mourio Landim, da Petrobrds/Lubnor e lvanilson de Castro e Silva, da Alf6nde-ga.
AUSENCIAS JUSTIFICADA: Paulo Andr6 de Castro Holanda, Jo6o Salmito Fitho,
Robinson Passos de Castro e Silva, Bruno lughetti, Paulo Sousa Barbosa e Ernani
Melo, todos por motivo de viagem.

EXPEDIENTE

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

reuni6o, apos verificagSo de quorum, saudando a todos os presentes.

ll. Apresentagio e posse dos membros presentes, a ser consignada em Ata- o Presidente do cAP deu posse aos seguintes conselheiros:
- Poder Pfblico: Jos6 de Jesus Ferreira, pela Secretaria da Receita

Federal.
- Empresdrios: Francisco Jos6 Lima Matos, pela Associagao Comercial

do Ceard.

lll. Aprovag5o da ata da 2" reuniio do CAp
- A ata foi colocada para aprovagio do plen6rio, pelo Presidente e aprovada por
unanimidade.

lV. Leitura e distribuigio de documentos recebidos pelo Conselho
- Nada a registrar.

ORDEM DO DIA

t''V. lnformag6es sobre os temas de interesse do CAP tratados pelil \comissio loca! do GONAPORTOS. Relator: Mirio Lima Jfnior, \(\
Conselheiro Suplente, representante da Administragio do Porto \- O Conselheiro M6rio Lima iniciou informando que foi realizada em 3o/julho

pr6ximo passado a 6a reuniSo da Comissio Local de Fortaleza das Autoridades nos
Portos - CONAPORTOS,que 6 formada pelos 6rg5os intervenientes anuentes do
Governo Federal nos portos. Registrou que em busca da melhor efici6ncia nos servigos, .[estd em fase de implementagdo a introdugSo de pardmetros de desempenho para os y
intervenientes anuentes, conforme previsto na lei e cuja comprovagao jd vem sendo
exigida pelos orgios de controle da Uniio. Continuando destacou i presenqa do Sr.
Bruno lughetti, Presidente do Sindicato dos Agentes e Navegagao w*;tima e^w
PragaAmigosdaMarinha,S/No-Mucuripe-Fortaleza76gffi
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Operadores PortuSrios do Ceard - SINDACE, que, fez uma apresentagao sobre
"Relacionamentos e Demandas dos Usudrios junto aos 6rgios intervenientes do porto
de Fortaleza". lnformou que na ocasido tamb6m foi abordada a condigio de
infraestrutura do porto, especialmente no que se refere ao Terminal de passigeiros,
Dragagem e PavimentagSo. E acrescentou que a Receita Federal passa por um
momento em que as portarias e regulamentos exigem, cada vez mais, maior
fortalecimento das fronteiras alfandegadas do Pais, e isso reflete no dia-a-dia do porto,
visando dar maior seguranga d carga movimentada. Destacou, ainda, a importancia do
papel dos usu6rios do porto, com vistas a aumentar a movimentagio de cargas e
finalizou sua explanagSo registrando o sucesso que foi a primeira operagdo no novo
Terminal Maritimo de Passageiros do Porto de Fortaleza, durante a Copa do Mundo.- O Presidente do CAP agradece os esclarecimentos prestados e com relagio aos
par6metros de desempenho informa que foi designado como Coordenador do Comitd
da CONAPORTOS. Esclareceu que foi discutido entre os 6rgios intervenientes
exemplos de indicadores estabelecidos. Foram atribuidos dois projetos pilotos
inicialmente a serem implantados para teste do conjunto de pardmetros, nos portos de
Fortaleza e Rio Grande, como estrat6gia para avaliar, de forma exaustiva, os
indicadores aplicdveis a todos os intervenientes com dnfase para a administragio do
porto, que contribui com grande parte dos indicadores. A seguir deu algumas
explicag6es sobre o assunto, acrescentando que o prop6sito 6, em ultima andlise, aferir
a performance dos agentes p0blicos anuentes no porto e a evolugSo qualitativa do
servigo prestado.
- O Conselheiro Lima Matos pede a palavra para solicitar que no comit6 da
CONAPORTOS tenha pelo menos um representante do setor privado e que seja
discutido o controle de entrada e saida do porto, com vistas a uma maior disciplina.

Vl. Relat6rio Gerencia! de Desempenho da Companhia Docas do Cear6.
Relator: M6rio Lima J0nior, Conselheiro Suplente, representante da
Administragio do Porto

- O Conselheiro do CAP e Diretor da DIEGEP da CDC discorreu sobre a
movimentagSo operacional de mercadorias do Porto de Fortaleza, informando o
resultado encontrado no m6s de julhol2014 e fazendo um comparativo com o
mesmo periodo do ano de 2013. O Conselheiro Mdrio Lima tamb6m deu
informag6es sobre os indicadores operacionais do Porto do Pec6m. Encerrou sua
explanag6o se comprometendo a apresentar, na pr6xima reuniio, maiores
informag6es no aspecto econ6mico, como tamb6m sobre o com6rcio exterior. F-,.- A seguir o Presidente Martinho observa que a evolugSo da movimentaqdo d\
mercadorias tem sido expressiva, mas n6o est6 refletindo no resultado finandeiro e \ - \
isso exige um estudo tarifdrio. Aproveita paru acrescentar que, brevemente este \plen6rio estard discutindo o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ e,
inclusive ie he uma equipe da Universidade Federal de Santa Catarina fazendo os
levantamentos para reavaliagdo do plano mestre do porto de Fortaleza. Acredita que
na proxima reunido do CAP deverSo estar instalando uma comissio para subsidiar a
CDC na elaboragSo do novo PDZ.
- A palavra 6 aberta ao Colegiado e o Conselheiro Josino Pontes informa que
existe uma consciOncia hoje do Estado do CearS de se explorar, cada vez mais, o
potencial dos dois portos, Fortaleza e Pec6m e, inclusive, estio com uma propg
de um estudo de integragSo portu6ria, que espera seja concretiza @
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- O Conselheiro Carlos Maia registra que a CDC recebeu visita de armadores para
conhecer a nova estrutura de p6tios e bergos do porto, e est6o aguardando que todo
o novo complexo esteja disponlvel para trazerem seus navios, pois falta o
alfandegamento da drea e dragagem do bergo. Observa que o Porto do Mucuripe
tem disponibilidade de bergo e 6 equipado para receber navios conteineiros e por
isso a efetivagSo da dragagem 6 fundamental, e soma-se a isso a questdo dos
novos equipamentos. Finaliza dizendo que se deve envidar todos os esforgos para
finalizar esse processo para que se possa buscar o crescimento da movimentagio
de cargas. Com relagSo ao assunto, o Presidente do CAP cita o exemplo de acesso
ao Porto de Vila do Conde, que poderd ser seguido pela CDC onde a cooperag6o
com a Marinha foi fundamental para a obtengSo da homologagdo da dragagem.
- O Conselheiro Lima Matos concorda que 6 fundamental discutir o potencial do
porto em termos de novas 6reas, mas tamb6m se deve ter uma visSo em relagSo d
parte financeira. Acha, ainda, que o Governo deve tentar ajudar nas 6reas de acesso
ao porto e trdfego de caminh6es. O assunto foi detalhadamente discutido, onde
foram observados aspectos como agendamento da chegada da carga ao porto e
disponibilidade de uma Srea 0nica de apoio para os caminhoes. Na ocasiio, o
Presidente do CAP informou que, em relagSo a esse fluxo logistico de
carga/descarga no porto, o interessante seria examinar a implantagSo de uma
sistem6tica similar ao SGTC, que consiste em operacionalizar um sistema de
agendamento para todos os tipos de carga, de forma ordenada, e com a
participagSo dos agentes p0blicos e privados envolvidos na operagio. E o
Conselheiro Josino Pontes tamb6m deu maiores detalhes sobre os projetos de
logistica de transportes para os portos de Fortaleza e Pec6m, que estdo sendo feitos
pelo Governo do Estado. Ao final, tendo em vista a importAncia do tema, o
Presidente Martinho prop6e que o assunto faga parte permanente da parta do CAP,
at6 que seja encontrada uma solugSo definitiva. E se compromete a trazer para a
pr6xima reuniSo, um projeto conceitual sobre o SGTC.

Vll. Relat6rio de andamento sobre o trabalho da comissSo para examinar e
opinar sobre a proposta de minuta da revisio do Regulamento de Exploragio
do Porto, effi observincia ao que estabelece a Portaria no 245. de 26 de
novembro de 2013 e da Norma de Pr6-Qualificagio de Operadores portuirios -^
Relator: Oswaldo Fontenele, Coordenador da CODGEP da CDC. \-r.- A palavra 6 dada ao relator Oswaldo Fontenele, que justificou a n6o realizaqdo\ \
de reuniSo da comissio desde o perlodo em que foi'criida, tendo em vista qrl , \f\
minuta do regulamento de exploragdo do porto feita pela Coordenadoria Jur[dica, \\
nio atendia a Portaria 24512013, a qual cria vdrias questOes que n6o estSo incluidas
no regulamento atual. No momento est6o refazendo o regulamento, adequando-o d
portaria e a expectativa 6 que seja apresentado na proxima reuniSo do CAP para
discussSo do Colegiado. O Presidente Martinho solicita maior celeridade ao assunto,
para que a CDC possa cumprir o ptazo estipulado, que 6 meados de novembro
deste ano, lembrando, todavia, nio se tratar de refazer integralmente o N
Regulamento de ExploragSo do Porto, mas a sua adequagio ao novo marco tf
regulatorio, contemplando a questSo como a regulagSo do uso dos equipamentos J
pelo operador portu6rio pr6-qualificado que permeia em todos os portos, entre outros
aspectos pontuais a serem considerados.
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COMUNICADOS FINAIS DE INTERESSE
- Em seguimento a reuniao, a palavra foi passada ao Coordenador de
lnfraestrutura - CODINF, da CDC, Carlos Augusto Bandeira de Melo, que explanou
sobre o andamento das obras do Porto de Fortaleza. Com relagao d diagagem, foi
solicitada a ajuda do representante do Governo Federal, no sentido de agilizar sua
licitagSo e o Presidente do CAP registrou que a Secretaria de Portos tem dois assuntos
que sao priorit6rios: dragagem e arrendamentos. Ficou consensuado que as
informag6es sobre o andamento das obras no porto serd item permanente das pautas
do CAP.

- O representante da Receita Federal, Jos6 de Jesus Ferreira, questiona a ANTAe
se faz parte ao sucesso de desenvolvimento do porto a grande quantidade de oficinas e
escrit6rios atuando dentro de sua zona prim6ria. A representante da ANTAQ, Eveline
Miranda observa que nio se pode impedir a operagdo e prop6e se reunir com a
AlfAndega e CDC para definir uma 6rea organizada de utilizagio para oficinas e
escritorios dos operadores portu6rios. O Presidente do CAP ressalta que todas essas
discuss6es podem ser feitas neste f6rum.

- Antes de encerrar a reuniio o Presidente do CAP destaca os itens da pauta da
pr6xima reuni6o:

- lnfraestrutura do porto
- Esbogo do SGTC
- Estacionamento
- Discussdo sobre o regulamento do porto.

- Nada mais havendo a tratar, o Presidente e deu por encerrada a sessSo,
Para constar, eu, Augustaagendando a pr6xima reuniSo para 17loutubro

Pinheiro 56, Secretdria, lavrei Ata, q rovada vai assinada pelos
conselheiros e por mim. Fo

S SANTOS
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