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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARTA - CAP
Porto de Fortaleza

ATA DA 2A REUNIAO ONOINARTA
DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARh - CAP

DO PORTO DE FORTALEZA

DATA E HORA: 0610612014, ds 08:30 h.
LOCAL: Sala de Reuni6es da CDC
CONVIDADOS: Eveline de Medeiros Miranda, Gestora da Unidade Administrativa
Regional da ANTAQ, de Fortaleza e Capitdo-de-Corveta Arnaldo Alves Monteiro, da
Capilania dos Portos do Cear6.
AUSENCIAS JUSTIFICADA: Paulo Andr6
AdministragSo do Porto e Raimundo Josino
Estado.

EXPEDIENTE

de Castro Holanda, representante da
Pontes, representante pelo Governo do

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

reuniSo, apos verificagio de quorum, saudando a todos os presentes.

ll.Apresentag5o e posse dos membros presentes, a ser consignada em Ata
- O Presidente do CAP deu posse aos seguintes conselheiros que nao puderam
comparecer na reuniSo de instalagSo:

- Poder P0blico: CapitSo-de-Fragata Jos6 Alexandre de Oliveira
Barbosa, suplente, pela Autoridade Maritima; e Robinson Passos de
Castro e Silva, suplente, pelo Municipio.

- Empres6rios: Alexandre Jardim, titular, AssociagSo Brasileira de
Terminais Portudrios - ABTP.

- Empregados: Jos6 Clerton Magalh6es Bezerra, titular, pela
FENCCOVIB.

lll. Aprovagio da ata da 1a reuniSo do CAP
- A ata foi colocada para aprovagSo do plen6rio, pelo Presidente e aprovada por
unanimidade.

lV. Leitura e distribuigio de documentos recebidos pelo Conselho
- O Presidente do CAP informou, tamb6m, sobre a publicagSo do Extrato de Ata de

ConstituigSo deste Conselho, no dia 2410412014, no Di6rio Oficial da Uni6o - DOU,
Seg6o 1, pflgina 23.

- lnforma tamb6m que foi encaminhado para todos os conselheiros o Relatorio
Gerencial referente a abrill2014, acrescentando que nas proximas reunioes eles serao
apresentados de forma mais din6mica. Comenta sobre o aumento do movimento de
mercadorias no porto e observa que h6 anos n6o h6 um realinhamento das tarifas do
Porto do Mucuripe e espera que a Administragio da CDC traga o tema para
conhecimento do CAP oportunamente. Na ocasiSo o Conselheiro Bruno lughetti registrq
o recorde do movimento de mercadorias acumulado, referente ao periodo de janeiro a\

abrill2014, que foi de cerca de 1.377.000 toneladas, o que ndo acontecia desde o ano
de 1997.
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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARN - CAP
Porto de Fortaleza

ORDEM DO DIA

V. lnformag6es sobre os temas de interesse do CAP tratados pela
comissao local do CONAPORTOS. Relator: Mirio Lima J(nior,
Conselheiro Suplente, representante da Administragio do Porto- O Conselheiro Mdrio Lima iniciou informando que o principal assunto tratado foi

sobre a import6ncia da CONAPORTOS para que todos os 6rgios federais que atuam
no porto possam trabalhar conectados, atendendo da melhor forma posslvel o p0blico
final. Destacou que 6 fundamental a participagSo e dedicagSo de todos para que ocorra
sem contratempos a operagSo referente ao navio de passageiros durante a Copa do
Mundo.
- Em seguida, o Conselheiro Bruno lughetti pede a palavra para informar que em
vdrios portos do Pa[s, o Presidente do Sindicato dos Agentes e Operadores Portu6rios
tem sido convidado ds reuni6es do CONAPORTOS, sem direito a voto, com a finalidade
de esclarecer posslveis d0vidas relacionadas aos processos da 6rea operacional do
porto discutidos. E gostaria de saber se esta prdtica poderia ser implantada na CDC,
pois se trata de uma solicitagSo da FederagSo Nacional dos Agentes Maritimos. O
Diretor M6rio Lima esclareceu que o CONAPORTOS 6 formado somente pelos 6rg6os
federais de atuagdo no porto, mas que, eventualmente, podem ser convidados
representantes de outras entidades para se apresentarem e expor suas solicitag6es ou
dificuldades, caso tenham.
- O Conselheiro Paulo Barbosa solicitou informag6es sobre as provid6ncias que
estdo sendo tomadas quanto 6 seguranga do turista nas imediag6es do porto, vez que
se trata de 6rea perigosa. O Diretor da DIEGEP esclareceu que na parte interna do
porto serSo seguidas as normas do ISPS CODE e que a seguranga do Terminal de
Passageiros seri de responsabilidade da Policia Federal e da Guarda Portudria. Ficou
decidido, ainda, que, por ocasiio da estadia de navio de passageiro no porto durante a
Copa do Mundo, haver6 viaturas da BPTUR e AMC fiscalizando a Area externa do
porto. O Conselheiro lughetti destaca a integragSo dos sindicatos laborais, que est6o
sendo muito sensfveis e dando o maior apoio para que a recepgio ao navio ocorra da
melhor forma.

comunicagio sobre as indicag6es encaminhadas i companhia Docas
do Ceari dos representantes dos trabalhadores e dos empresirios para
os Gonselhos de Administragio das companhias, conforme art. 80 da
Portaria SEP/PR no 24412013, com as redag6es dadas pela portaria no
2512014. Relator: Martinho cindido vettoso dos Santos, conselheiro
Titular, representante do Governo Federal.

- O Presidente Martinho dos Santos deu ciOncia ao Colegiado do envio dos oficios
CAP nos 05 e 0712014, ao Presidente da CDC, encaminhando para as verificagdes
no tocante ao atendimento do que estabelece a legislagdo, das indicagoes dos
representantes da classe dos trabalhadores portudrios e empresarial deste CAP do
Porto de Fortaleza, no Conselho de Administragio da Companhia Docas do Cear5,
respectivamente, Aderson Silveira Arag6o e Bruno lughetti, conforme carta
SINDEPOR no 015114, de 1510412014 e ABTRA, 15105t2014, LUBNOR 0046/2014,
de 2810512014, e SINDACE, 1410512014, cujas c6pias foram anexadas aos referidos
oflcios.
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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARh - CAP
Porto de Fortaleza

Vll. Deliberagio pelo colegiado sobre o Regimento Interno do CAP
mediante a apreciagio da minuta elaborada pela ComissSo especialmente
constituida na 1a Reuniio Ordin6ria do Conselho - Relator: Bruno lughetti,
conselheiro Titular, representante dos operadores portu6rios.
- A palavra 6 dada ao relator da comissSo constitulda na 1a reuniio ordin6ria do
CAP especialmente paru a apresentag6o da proposta de Regimento lnterno, Bruno
lughetti, que exp6e as alterag6es propostas, inclusive ds sugeridas pela Associagao
Brasileira de Terminais Alfandegados - ABTRA. Depois de prolongada discussdo do
colegiado, foi aprovado, por unanimidade, o Regimento lnterno do CAP do Porto de
Fortaleza, com base na minuta disponibilizada pela Secretaria de Portos,
contemplando as recomendag6es feitas pela comiss6o constituida especificamente
para esse fim pela ABTRA, com os ajustes resultantes dos debates empreendidos
durante a reuni6o do colegiado, ficando a cargo do relator da comiss6o efetuar as
incorporag6es das alterag6es aprovadas e encaminhar a redagSo final do Regimento
lnterno d secretaria Executiva do conselho para a sua pubricagdo.

Vlll. ConstituigSo de comissio para examinar e opinar sobre a proposta de
minuta da revisSo do Regulamento de Exploragio do Porto, em
observincia ao que estabelece a Portaria no 245, de 26 de novembro de
2013 - Relator: Martinho Cindido Velloso dos Santos - Conselheiro
Titular, representante do Governo Federal.

- O Presidente do CAP efetua a apresentagio do assunto, destacando o que
estabelece a Portaria no 24512013, no tocante as diretrizes a serem observadas para
que os portos revisem os seus regulamentos de exploragSo no prazo estabelecido, que
se expira em novembro pr6ximo. A prop6sito da regulamentagSo a gestora da Unidade
Administrativa Regional da ANTAQ, Sra Eveline Miranda, solicitou a palavra para falar
sobre a ResolugSo no 3274, da ANTAQ, de 06/0212014, que aprova a norma que dispoe
sobre a fiscalizagSo da prestagdo dos servigos portudrios e estabelece infrag6es
administrativas.
- Nos debates que sucederam, foi assinalado pelos representantes dos
operadores portudrios que estariam sendo pr6-qualificados novos operadores portuSrios
sem que estivessem vinculados ao OrgSo Gestor de M6o-de-Obra - OGMO, conforme
o regulamento estabelecido pela Portaria no 11112013, comprometendo a viabilidade
daquele orgSo gestor. Segundo o Conselheiro Carlos Maia, existem dois tipos de
operadores portu6rios - os que fazem frente ao passivo, ds necessidades do OGMO e I t
aqueles que vdo entrar no sistema sem fazer frente a qualquer encargo e sem trazer L,/
nenhum beneffcio ao porto e deve-se ter o cuidado de manter o equilibrio econdmico- f/financeiro do OGMO. O Presidente do CAP salientou que o entendimento n6o est6 /
correto uma vez que o regulamento estabelece como obrigat6ria a manifestagio previa ft
do OGMO sobre cada postulante a se pr6-qualificar ou renovar a sua qualificagio. \ \- Diante do exposto, o Presidente do CAP prop6s a criagio de comissio para \ \
examinar e opinar sobre a proposta de minuta da revisio do Regulamento de \)-.
ExploragSo do Porto, em observdncia ao que estabelece a Portaria SEP/PR no 245, de
26 de novembro de 2013 e, por tratar-se de assunto correlacionado, tamb6m apresentar 

^sugest6es sobre a aplicagio, no Porto de Fortaleza, da Norma de Pr6-Qualificacio dbntA
operadores Portuarios, conforme portarias sEp/pR No 11 11201, 
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rvr^ 

aS\Y
Praga Amigos da Marinha, s/No - Mucuripe - Fortareza rcearl - 6pp6g1gz€ad

\ lw'



CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA . CAP
Porto de Fortaleza

- A proposta foi aprovada por unanimidade, ficando composta dos seguintes
membros, tendo os participantes do CAP os mesmos suplentes do conselho:

-Representante do Poder P0blico: silvestre Gomes da sirva Neto
-Representantes dos Empresdrios: Carlos Jos6 Castro da Silva Maia

Alexandre Jardim
Bruno lughetti
Paulo Sousa Barbosa

-Representante dos Empregados: Paulo Renato da Silva R6gis
-Representantes da CDC: Oswaldo Fontenele - Coordenador da Comissdo

Alysson Costa de Oliveira - CODJUR

COMUNICADOS FINAIS DE INTERESSE
- O Diretor da DIEGEP da CDC, M6rio Lima, prop6e que, a partir das proximas
reuniOes do CAP, se fale sobre as expectativas comerciais, evolugSo de cargas,
estatfsticas, situagSo de dragagem, tarifas e acesso portu6rio do porto, a fim de torn6-la
mais atrativa. Acrescenta que este deve ser um local de informagoes que possam
contribuir para o crescimento do porto. O Presidente Martinho Santos acata a sugestio
e solicita que jd nas pr6ximas reuni6es, al6m do relat6rio da CONAPORTOS, seja dada
uma visSo mais ampla dos vdrios aspectos gerenciais da CDC, conforme sugerido.

- Tambem foi solicitado que a Secret6ria do CAP convoque os conselheiros
suplentes que ainda n6o tomaram posse, para participarem da proxima reuni6o do
Colegiado.

- Em seguimento, o Conselheiro Paulo Renato Regis solicita a palavra para
registrar que esteve em Brasilia, como Presidente do Sindicato dos Estivadores, para
participar de reuni6es com representantes do Governo Federal sobre essa nova lei dos
portos. E que a partir do pr6ximo dia 10/junho vai ser montada uma mesa de
negociagdo porque ate agora nio foram cumpridas as promessas feitas com a
FederagSo Nacional dos Portu6rios. Acrescenta que o Bloco dos Trabalhadores e os
sindicatos, n6o t6m interesse de parar o porto, mesmo porque ganham por produgio.

- Por solicitagdo do representante da Autoridade Maritima o Conselheiro Mdrio
Lima informou que, at6 a Copa do Mundo, a obra do Terminal de Passageiros na Praia
Mansa estar6 totalmente pronta, mas, devido d necessidade de dragagem para corrigir
alguns pontos no bergo 106, o navio nio poderA atracar no local. No entanto os lt
passageiros serio deslocados para o novo terminal. Esclareceu que todo o controle ffl ,
com os outros OrgSos, como Policia Federal e Receita Federal, ja foi planejado, bem lU
como a questSo relacionada a abastecimento d'5gua. Em relagSo ao alfandegamento, y'
informou que est6 sendo feito um novo para o porto inteiro. O Conselheiro Jose X
Alexandre Barbosa acrescentou que a Marinha tambem estar6 presente na operagardo \\
navio de passageiros dando o suporte necess6rio 

W
Por final o Conselheiro Bruno lughetti solicita a palavra para fazer duaq

Iu"iarjrnno, Dia Nacional do Agente Maritimo, e o SINDACE preten de fazerrr"\{[
comemorag6o simples, para marcar a data; 

\ ,/ A ffir\

colocagoes. 
J vuil-cilrerlu Druilu rugnelu soilcrra a patavra para lazer oua\

- Zgtiunno, Dia Nacional do Agente Maritimo, e o SINDACE preten defazerrr"k\N,
comemorag6o simples, para marcar a data; ^ A "\kq\
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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA - CAP
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- solicita ao Diretor da cDC, MSrio Lima, que todos os assuntos de
comunicagio que sejam comuns aos agentes marltimos e operadores
portu5rios, sejam dirigidos ao SINDACE, que trata16 da divurgag6o
necess6ria.

- Nada mais havendo a tratar, o Presidente e deu por encerrada a sessdo,
agendando a pr6xima reuni6o para 22lagosto pr6ximo. Para constar, eu, Augusta
Pinheiro 55, Secretdria, lavrei a presente quer.I(da e aprovada vai assinada pelos
conselheiros e por mim.
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