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1. Objetivos da Carta de Serviço
A Carta de Serviço ao Cidadão, segundo a lei 13.460/2017, tem por objetivo informar ao usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade,as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, devendo trazer informações claras eprecisas em relação a cada um dos serviços prestados. Em observância a esses e outros dispositivos legais, a Companhia Docas do Ceará disponibilizaeste documento com o detalhamento dos serviços prestados pela empresa em 2021. Além disso, outras informações relevantes aos cidadãos e aosusuários do Porto de Fortaleza podem ser encontradas a partir da página 35.
2. Apresentação da Empresa
A Companhia Docas do Ceará é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, com sede e foro na cidade de Fortaleza - CE, regida
pelo Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe seja aplicável. A empresa tem como diretrizes:

Missão Visão Valores
Desenvolver e administrar o Porto de

Fortaleza, oferecendo serviços e infraestrutura
eficientes, bem como ser indutor do comércio

e desenvolvimento econômico com
responsabilidade socioambiental.

Até 2024, ser reconhecida como AutoridadePortuária referência no Nordeste, pelagestão portuária eficiente e ambientalmentesustentável.

Na Companhia Docas do Ceará prezamos
sempre pela ética, responsabilidade,

transparência, integridade e resultados.

3. Objetivo Social
A CDC tem por objeto social exercer as funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado do Ceará, sob sua administração e
responsabilidade, em consonância com as políticas públicas setoriais formuladas pelo Ministério da Infraestrutura. Além disso, a CDC poderá exercer as
funções de Autoridade Portuária em portos organizados localizados em outro Estado, por delegação do Governo Federal, mediante assinatura de
convênios. Para complementação dos serviços incumbidos pela legislação, poderão ser desenvolvidas atividades afins, conexas e acessórias. A CDC
poderá, excepcionalmente e mediante anuência formal do Ministério da Infraestrutura, exercer as funções de operador portuário, na forma do § 4° do
art. 25 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013.
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1. Objetivos da Carta de Servico
A Carta de Servico ao Cidadao, segundo a lei 13.460/2017, tern por objetivo informar ao usuario sobre os servicos prestados pelo orgfio ou entidade,as formas de acesso a esses servicos e seus compromissos e padroes de qualidade de atendimento a0 pfiblico, devendo trazer informacoes claras eprecisas em relacao a cada um dos servicos prestados. Em observfincia a esses e outros dispositivos legais, a Companhia Docas do Ceara disponibiliza aeste documento com o detalhamento dos servigos prestados pela empresa em 2021. Além disso, outras informagoes relevantes aos cidadaos e aosusuarios do Porto de Fortaleza podem ser encontradas a partir da pagina 35.
2. Apresentacao da Empresa
A Companhia Docas do Ceara é uma empresa pfiblica, Vinculada ao Ministério da Infraestrutura, com sede e foro na cidade de Fortaleza — CE, regidapelo Estatuto Social e pelas disposigoes legais que lhe seja aplicavel. A empresa tern como diretrizes:

Missfio Visfio Valores
Desenvolver e administrar o Porto de Até 2024, ser reconhecida como Autoridade Na Companhia Docas do Ceara prezamosFortaleza, oferecendo services e infraestrutura Portuarla referenc1a no Nordeste, pela sempre pela ética, responsabilidade,

eficientes, bem como ser indutor do comércio gestao p01 tuarla efiflergte elamblentalmentesus en ave . transparéncia, integridade e resultados.
e desenvolvimento economico comresponsabilidade socioambiental.

3 . Objetivo Social
A CDC tern por objeto social exercer as fungoes de autoridade portuaria no ambito dos portos organizados no Estado do Ceara, sob sua administracfio eresponsabilidade, em consonancia com as politicas pfiblicas setoriais formuladas pelo Ministério da Infraestrutura. Além disso, a CDC podera exercer asfuncoes de Autoridade Portuaria em portos organizados localizados em outro Estado, por delegacfio do Governo Federal, mediante assinatura deconvénios. Para complementacao dos servigos incumbidos pela legislacao, poderfio ser desenvolvidas atividades afins, conexas e acessorias. A CDCpodera, excepcionalmente e mediante anuéncia formal do Ministério da Infraestrutura, exercer as funcoes de operador portuario, na forma do § 4° do
art. 25 da Lei 110 12.815, de 5 de junho de 2013.



1°. Descrição de serviços: Acompanhamento de clientes interessados na exploração de áreas não operacionais.
2°. Requisitos e Documentos para acessar o serviço: Envio de dados cadastrais: Nome completo, RG e/ou CPF, com indicação do nome da empresa.
3°. Principais etapas para processamento do serviço: 1. Solicitação da visita; 2. Envio dos dados cadastrais.
4°. Prazo para prestação do serviço: Até 48 horas úteis.
5°. Forma de prestação do serviço: Acompanhamento dos clientes junto ao Porto e Terminal Marítimo de Passageiros.
6°. Forma de comunicação com o solicitante do serviço: Telefone e por e-mail, de acordo com os dados informados pelo solicitante.
7°. Locais e formas de acesso ao serviço: A comunicação será realizada via e-mail (codgen.docas@gmail.com).

O acesso ao Porto deverá ocorrer pelo NAP, recepção ou Terminal Marítimo de Passageiros.
8°. Prioridades de atendimento: Conforme disponibilidade e dia marcado.
9°. Previsão de tempo de espera para atendimento: As visitações poderão ser confirmadas em até 72 horas úteis.
10°. Prazo para a realização do serviço: Em até 24 horas após a confirmação da disponibilidade.
11°. Mecanismo de comunicação com o usuário: A comunicação se dará preferencialmente via e-mail, podendo ser utilizado o número de contato informado.

4.1.1 Serviço: Visitação Comercial

4. SERVIÇOS
4.1 Terminal Marítimo
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4.1.1 Ser igo agao Comercial 6
1°. Descrigao de servigos: Acompanhamento de clientes interessados na exploragao de areas n50 operacionais.
2°. Requisitos e Documentos para acessar o servigoz Envio de dados cadastrais: Nome completo, RG e/ou CPF, com indicagao do nome da empresa.
3°. Principais etapas para processamento do servigo: 1. Solicitagao da visita; 2. Envio dos dados cadastrais.
4°. Prazo para prestagao do servigo: Até 48 horas fiteis.
5°. Forma de prestagao do servigo: Acompanhamento dos clientes junto a0 Porto e Terminal Maritimo de Passageiros.
6°. Forma de comunicagao com o solicitante do servigo: Telefone e por e—mail, de acordo com os dados informados pelo solicitante.
7°. Locais e formas de acesso ao servigo: A comunicagao seré realizada via e—mail (codgen.docas@gmai1.com).O acesso ao Porto deveré ocorrer pelo NAP, recepgao ou Terminal Maritimo de Passageiros.
8°. Prioridades de atendimento: Conforme disponibilidade e dia marcado.
9°. Previséo de tempo de espera para atendimento: As Visitagoes poderao ser confirmadas em até 72 horas fiteis.
10°. Prazo para a realizagao do servigo: Em até 24 horas apés a confirmagao da disponibilidade.
11°. Mecanismo de comunicagao com o usuario: A comunicagao se dara preferencialmente via e—mail, podendo ser utilizado o nfimero de contato informado.



12°. Procedimento para receber, atender, gerir e responder às
sugestões e reclamações:

O registro de manifestações deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC. Canais de acesso:- falabr.cgu.gov.br- ouvidoria@docasdoceara.com.br- 85 3266.8828- presencialmente, no prédio administrativo da CDC
13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização
dos serviços, incluídas a estimativas de prazos:

1. Solicitação via e-mail; 2. Confirmação da disponibilidade; 3. Realização da visita.

14°. Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das
etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço
solicitado:

Consulta via telefone ou e-mail institucional( 85 3266.8804 / 85 3266.8978 / 85 3266.8908 - codgen.docas@gmail.com).

15°. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do
atendimento:

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado
nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presunção da boa-fé do usuário;
Igualdade; Eficiência; Segurança; Ética.

16°. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual
das unidades de atendimento:

O Porto Organizado conta com a devida sinalização de vias.

17°. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades
de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade,
à limpeza e ao conforto:

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento
presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao
serviço e ao atendimento.
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12°. Procedimento para receber, atender, gerir e responder assugestoes e reclamagoes: O registro de manifestagoes deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC. Canais de acesso:— falabr.cgu.gov.br— ouvidon'a@docasdoceara.com.br— 85 3266.8828— presencialmente, no prédio administrativo da CDC
13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realizagaodos servigos, incluidas a estimativas de prazos: 1. Solicitagao via e—mail; 2. Confirmagao da disponibilidade; 3. Realizagao da visita.

14°. Mecanismos para a consulta pelos usuarios acerca dasetapas, cumpridas e pendentes, para a realizagao do servigosolicitado:
Consulta via telefone on e—mail institucional( 85 3266.8804 / 85 32668978 / 85 3266.8908 - codgen.docas@gmail.com).

15°. Tratamento a ser dispensado aos usuarios quando doatendimento: O usuério devera receber, conforme os principios expressos na lei 11° 13.460/17, um atendimento pautadonas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presungao da boa—fé do usuario;Igualdade; Eficiéncia; Seguranea; Etica.
16°. Elementos basicos para o sistema de sinalizagao visualdas unidades de atendimento: O Porto Organizado conta com a devida sinalizagao de vias.

17°. Condigoes minimas a serem observadas pelas unidadesde atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade,a limpeza e a0 conforto:
O usuério do servigo pfiblico, conforme estabelecido pela lei n°13.460/17, tern direito a atendimentopresencial, quando necessério, em instalag6es salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas aoservigo e ao atendimento.



18°. Procedimentos para atendimento quando o sistemainformatizado se encontrar indisponível: Entrar em contato direto com a Coordenadoria de Gestão e Negócios por meio do telefone (85)3266-8978 /(85) 3266-8804 / (85) 3266-8908).
19°. Outras informações julgadas de interesse dos usuários: As visitações às áreas internas do Porto deverão seguir as normas de segurança, contando com a utilização decalças, sapatos fechados e capacete de segurança.

4.1.2 Serviço: Autorização de Contêiner Escritório
1°. Descrição do serviço: Autorização para posicionamento de contêineres com finalidade de escritórios em área não operacionaldentro do Porto.
2°. Requisitos e Documentos necessários para acessar o
serviço:

Formulário de Solicitação preenchido, com o indicativo do quantitativo de contêineres (20' ou 40').
Declaração de adimplência por parte da área financeira. Disponibilidade de espaço de acordo com a área
operacional.

3°. Principais etapas para processamento do serviço: 1. Preenchimento de formulário de requisição;2. Verificação junto ao departamento financeiro quanto à adimplência do cliente.3. Verificação junto ao departamento operacional quanto à disponibilidade de área para posicionamentodo(s) contêiner(es).4. Envio do formulário autorizado ao solicitante.
4°. Prazo para a prestação do serviço: Até 07 (sete) dias úteis.

4.1.1 Serviço: Visitação Comercial

4. SERVIÇOS
4.1 Terminal Marítimo
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4.1.1 Servigo: Visitagao Comercial a
18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema Entrar em contato direto com a Coordenadoria de Gestao e Negocios por meio do telefone (85)3266—8978 /informatizado se encontrar indisponivel: (85) 3266—8804 / (85) 3266—8908).
19°. Outras informagoes julgadas de interesse dos usuérios: As Visitagoes as areas internas do Porto deverao seguir as normas de seguranga, oontando com a utilizagao decalgas, sapatos fechados e capacete de seguranga.

4.1.2 SerVigo: Autorizagao de Contéiner Escritorio
1°. Descrigao do servigo: Autorizagao para posicionamento de contéineres 00m finalidade de escritorios em area n50 operacionaldentro do Porto.
2°. Requisitos e Documentos necessarios para acessar o Formulério de Solicitagao preenchido, com o indicativo do quantitativo de contéineres (20' 011 40').servigo: Declaragao de adimpléncia por parte da area financeira. Disponibilidade de espago de acordo com a areaoperacional.
3°. Principais etapas para processamento do servigo: 1. Preenchimento de formulario de requisigao;2. Verificagao junto a0 departamento financeiro quanto a adimpléncia do cliente.3. Verificagao junto a0 departamento operacional quanto a disponibilidade de area para posicionamentodo(s) contéiner(es).4. Envio do formulario autorizado ao solicitante.
4°. Prazo para a prestagao do servigo: Até o7 (sete) dias fiteis.



5°. Forma de prestação do serviço: Indicação da área para contêiner por parte da Coordenadoria de Operação Portuária.
6°. Forma de comunicação com o solicitante do serviço: Telefone e por e-mail, de acordo com os dados informados pelo solicitante.
7°. Locais e formas de acessar o serviço: Os trâmites para recebimento e envio do formulário serão realizados via e-mail (codgen.docas@gmail.com).

O acesso ao Porto deverá ocorrer pelo NAP.
8°. Prioridades de atendimento: Conforme disponibilidade da área a ser ocupada.
9°. Previsão de tempo de espera para atendimento: A aprovação do contêiner escritório se dará em até 07(sete) dias.
10°. Prazo para a realização do serviço: O acesso do contêiner poderá ocorrer logo após a aprovação.
11°. Mecanismos de comunicação com o usuário: A comunicação se dará preferencialmente via e-mail, podendo ser utilizado o número de contato informadona ficha de solicitação do serviço.
12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responderàs sugestões e reclamações: O registro de manifestações deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC. Canais de acesso:- falabr.cgu.gov.br; - ouvidoria@docasdoceara.com.br - 85 3266.8828- presencialmente, no prédio administrativo da CDC
13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realizaçãodos serviços, incluídas a estimativas de prazos: 1. Solicitação via Formulário; (24 horas úteis)2. Financeiro; (24 horas úteis)3. Informação sobre a disponibilidade da área; (Em até 05 dias);4. Acesso: logo após a autorização do Formulário.
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utorizagao de Contéiner Escritorio 6
5°. Forma de prestagao do servigo: Indicagao da area para contéiner por parte da Coordenadoria de Operagéo Portuaria.
6°. Forma de comunicagao com o solicitante do servigo: Telefone e per e—mail, de acordo com os dados informados pelo solicitante.
7°. Locais e formas de acessar o servigo: Os tramites para recebimento e envio do formulério serao realizados via e—mail (codgen.docas@gmail.com).O acesso ao Porto devera ocorrer pelo NAP.
8°. Prioridades de atendirnento: Conforme disponibilidade da area a ser ocupada.
9°. Previsao de tempo de espera para atendjmento: A aprovaeao do contéiner escritorio se daré em até 07(sete) dias.
10°. Prazo para a realizagao do servigo: O acesso do contéiner podera ocorrer logo apés a aprovagao.
11°. Mecanismos de comunicagao com o usuario: A comunicagao se dara preferencialmente via e—mail, podendo ser utilizado o nfimero de oontato informadona ficha de solicitagao do servigo.
12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder O registro de manifestagoes deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC. Canais de acesso:as sugestoes e reclamaeoes: — falabr.cgu.gov.br; — ouvidon'aabdocasdoceara.com.br — 85 3266.8828— presencialrnente, no prédio administrativo da CDC
13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realizagao 1. Solicitagao via Formulario; (24 horas fiteis)dos servigos, incluidas a estimativas de prazos: 2. Financeiro; (24 horas fiteis)3. Informaeao sobre a disponibilidade da area; (Em até o5 dias);4. Acesso: logo apés a autorizagao do Formulério.



14°. Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca dasetapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço: Consulta via telefone ou e-mail institucional( 85 3266.8804 / 85 3266.8978 / 85 3266.8908 - codgen.docas@gmail.com).
15°. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando doatendimento: O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado

nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presunção da boa-fé do usuário;
Igualdade; Eficiência; Segurança; Ética.

16°. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual
das unidades de atendimento:

O Porto Organizado conta com a devida sinalização de vias; O indicativo de área é realizado pela
Coordenadoria de Operação Portuária.

17°. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades
de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade,
à limpeza e ao conforto:

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento
presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao
serviço e ao atendimento.

18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema
informatizado se encontrar indisponível:

Entrar em contato direto com a Coordenadoria de Gestão e Negócios por meio dos telefones:
(85) 3266.8978 / (85) 3266.8804 / (85)3266.8908.

19°. Outras informações julgadas de interesse dos usuários: Atualmente a autorização é limitada para 03 (três) contêineres por CNPJ solicitante.

4. SERVIÇOS
4.1 Terminal Marítimo
4.1.2 Serviço: Autorização de Contêiner Escritório

4.1.3 Serviço: Aluguel TMP (Cessão de uso Oneroso Temporário)
1°. Descrição do serviço: Aluguel das áreas disponíveis do Terminal Marítimo de Passageiros para a realização de eventos.
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4.1.2 Servieo: Autorizagao de Contéiner Escritério
emuDOmoms PoRmAmA

14°. Mecanismos para a consulta pelos usuarios acerca dasetapas, cumpridas e pendentes, para a realizagao do servigo: Consulta Via telefone ou e—mail institucional( 85 3266.8804 / 85 3266.8978 / 85 3266.8908 - codgen.docas@gmail.com).
15°. Tratamento a ser dispensado aos usuarios quando doatendimento: O usuério devera receber, conforme os principios expressos na lei 11° 13.460/17, um atendimento pautadonas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presungao da boa—fé do usuério;Igualdade; Eficiéncia; Seguranea; Etica.
16°. Elementos basicos para o sistema de sinalizagao visualdas unidades de atendimento: O Porto Organizado conta com a devida sinalizagao de vias; O indicativo de area é realizado pelaCoordenadoria de Operagao Portuaria.
17°. Condigoes minimas a serem observadas pelas unidadesde atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade,a limpeza e a0 conforto:

O usuério do servigo pfiblico, conforme estabelecido pela lei n°13.460/17, tern direito a atendimentopresencial, quando necessario, em instalagoes salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas aoservigo e ao atendimento.
18°. Procedjmentos para atendimento quando o sistemainformatizado se encontrar indisponivel: Entrar em contato direto com a Coordenadoria de Gestao e Negécios por meio dos telefones:

(85) 3266.8978 / (85) 3266.8804 / (85)3266.8908.
19°. Outras informagoes julgadas de interesse dos usuérios: Atualmente a autorizagao é limitada para 03 (trés) oontéineres por CNPJ solicitante.

4.1.3 SerVigo: Aluguel TMP (Cessao de uso Oneroso Temporario)
1°. Descrigao do servigo: Aluguel das areas disponiveis do Terminal Maritimo de Passageiros para a realizagio de eventos.



2°. Requisitos e Documentos necessários para acessar o
serviço:

Reserva com no mínimo 15 dias de antecedência (a depender da classificação);
Pagamento de caução para celebração do contrato;
Envio do RG, CPF e Formulário de Solicitação preenchido.

3°. Principais etapas para processamento do serviço: 1. Preenchimento de formulário de requisição; 2. Agendamento da data do evento;
3. Pagamento de caução; 4. Entrega dos documentos e do comprovante de pagamento à CODGEN;
5. Recebimento do comprovante de agendamento;
6. Envio da documentação à Diretoria para autorização e elaboração do Termo.

4°. Prazo para a prestação do serviço: Mínimo de 30 dias para eventos com público superior a 500 pessoas. Mínimo de 15 dias para eventos com
público inferior a 500 pessoas.

5°. Forma de prestação do serviço: Entrega do espaço alugado conforme Termo de Vistoria, constando limpeza e demais observações, em até
24h que antecedem o início da montagem.

6°. Forma de comunicação com o solicitante do serviço: Telefone e por e-mail, de acordo com os dados informados pelo solicitante.
7°. Locais e formas de acessar o serviço: Os trâmites para agendamento serão realizados via e-mail (codgen.docas@gmail.com) e o acesso ao evento se

dará pelo portão principal do TMP.
8°. Prioridades de atendimento: Ordem de pedido / Disponibilidade;

Orçamento mais vantajoso, conforme previsto na Norma de Utilização do TMP;
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4.1.3 Ser igo: Aluguel TMP (Cessao de uso Oneroso Temporario) a
2°. Requisitos e Documentos necessaries para acessar o Reserva corn no minimo 15 dias de antecedéncia (a depender da classificagao);servigo: Pagamento de caugao para celebragao do contrato;Envio do RG, CPF e Formulario de Solicitagao preenchido.
3°. Principais etapas para processamento do servigo: 1. Preenchimento de formulério de requisigfio; 2. Agendamento da data do evento;3. Pagamento de caugao; 4. Entrega dos documentos e do comprovante de pagamento a CODGEN;5. Recebimento do comprovante de agendamento;6. Envio da documentagao a Diretoria para autorizagao e elaboraoao do Termo.
4°. Prazo para a prestagao do servigo: Minimo de 30 dias para eventos com pfiblico superior a 500 pessoas. Minimo de 15 dias para eventos 00mpl'lblico inferior a 500 pessoas.
5°. Forma de prestagao do servigo: Entrega do espago alugado conforme Termo de Vistoria, constando limpeza e demais observagoes, em até24h que antecedem o inicio da montagem.
6°. Forma de comunicagao 00m 0 solicitante do servigo: Telefone e por e—mail, de acordo com os dados informados pelo solicitante.
7°. Locais e formas de acessar o servigo: Os trémites para agendamento serao realizados via e—mail (codgen.docas@gmail.com) e o acesso a0 evento sedaré pelo portao principal do TMP.
8°. Prioridades de atendimento: Ordem de pedido / Disponibilidade;Orgamento mais vantajoso, conforme previsto na Norma de Utilizagao do TMP;



9°. Previsão de tempo de espera para atendimento: A aprovação do evento se dará em até 02 (dois) dias úteis após comprovação de pagamento;
10°. Prazo para a realização do serviço: As áreas podem ser alugadas pelo intervalo máximo de até 90 dias.
11°. Mecanismos de comunicação com o usuário: A comunicação se dará preferencialmente via e-mail, podendo ser utilizado o número de contato informado

na ficha de solicitação do serviço.
12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder
às sugestões e reclamações:

O registro de manifestações deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC. Canais de acesso:- falabr.cgu.gov.br- ouvidoria@docasdoceara.com.br- 85 3266.8828- presencialmente, no prédio administrativo da CDC
13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização
dos serviços, incluídas a estimativas de prazos:

1. Solicitação e cadastro; (48 horas úteis)
2. Pagamento; (72 horas úteis)
3. Autorização para realização do evento; (Até 05 dias após o pagamento);
4. Evento; A depender da data de realização do evento e da solicitação formal;
Estima-se que entre a solicitação e o recebimento do contrato seja, em média, 15 dias.

14°. Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das
etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço
solicitado:

Consulta via telefone ou e-mail institucional
( 85 3266.8804 / 85 3266.8978 / 85 3266.8908 - codgen.docas@gmail.com).
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9°. Previsao de tempo de espera para atendimento: A aprovagao do evento se dara em até o2 (dois) dias 1'1teis apos comprovagfio de pagamento;
10°. Prazo para a realizagao do servigo: As areas podem ser alugadas pelo intervalo méximo de até 90 dias.
11°. Mecanismos de comunicagao com o usuério: A comunicagao se dara preferencialmente via e—mail, podendo ser utilizado 0 nfimero de contato informadona ficha de solicitagao do servigo.
12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder O registro de manifestagoes deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC. Canais de acesso:as sugestoes e reclamagoes: ' falabr.cgu.gov.br— ouvidon'a@docasdoceara.com.br— 85 3266.8828— presencialmente, no prédio administrativo da CDC
13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realizagao 1. Solicitagao e cadastro; (48 horas fiteis)dos servigos, incluidas a estimativas de prazos: 2. Pagamento; (72 horas fiteis)3. Autorizagao para realizagao do evento; (Até 05 dias apés o pagamento);4. Evento; A depender da data de realizaoao do evento e da solicitagfio formal;Estima—se que entre a solicitagao e o recebimento do contrato seja, em média, 15 dias.
14°. Mecanismos para a consulta pelos usuérios acerca das Consulta via telefone 011 e—mail institucionaletapas, cumpridas e pendentes, para a realizagao do servigo ( 85 3266.8804 / 85 3266.8978 / 85 3266.8908 - codgen.docas@gmail.com).solicitado:



15°. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do
atendimento:

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado
nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presunção da boa-fé do usuário;
Igualdade; Eficiência; Segurança; Ética

16°. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual
das unidades de atendimento: O TMP conta com sinalização de placas orientadoras de acesso.

17°. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades
de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade,
à limpeza e ao conforto:

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento
presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao
serviço e ao atendimento.

18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema
informatizado se encontrar indisponível:

Entrar em contato direto com a Coordenadoria de Gestão e Negócios por meio dos telefones (85)3266-8978 /
(85)3266-8804 / (85)3266-8908.

19°. Outras informações julgadas de interesse dos usuários: O TMP conta com estacionamento privativo com acessibilidade, banheiros masculino, feminino e acessíveis
em ambos os pavimentos, escada rolante, elevador e vestiários.

4. SERVIÇOS
4.1 Terminal Marítimo
4.1.3 Serviço: Aluguel TMP (Cessão de uso Oneroso Temporário)

4.1.4 Serviço: Cessão de uso Não Oneroso - Órgãos Intervenientes
1°. Descrição do serviço: Cessão de Uso de áreas não operacionais no Porto de Fortaleza.

2°. Requisitos e Documentos para acessar o serviço: Solicitação por meio de ofício, carta e/ou e-mail. Embasamento legal por meio da Portaria Nº 51/ANTAQ.
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4.1.3 Ser igo: Aluguel TMP (Cessao de uso Oneroso Temporario) a
15°. Tratamento a ser dispensado aos usuérios quando do 0 usuério devera receber, conforme os principios expressos na lei 11° 13.460/17, um atendimento pautadoatendimento: nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presungao da boa—fé do usuério;Igualdade; Eficiéncia; Seguranga; Etica
16°. Elementos basicos ara o sistema de sinaliza ~o visual , , ~ ., , p ea 0 TMP conta corn smallzagao de placas onentadoras de acesso.das unldades de atendlmento:
17°. Condigoes minimas a serem observadas pelas unidades O usuério do servigo pfiblico, conforme estabelecido pela lei n°13.460/17, tern direito a atendimentode atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade, presencial, quando necessan'o, em instalagoes salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas a0a limpeza e ao conforto: servigo e ao atendimento.
18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema Entrar em contato direto com a Coordenadoria de Gestao e Negocios por meio dos telefones (85)3266—8978 /informatizado se encontrar indisponivel: (85)3266—8804 / (85)3266—8908.
19°. Outras informagoes julgadas de interesse dos usuérios: O TMP conta com estacionamento privativo corn acessibilidade, banheiros masculino, feminino e acessiveisem ambos os pavimentos, escada rolante, elevador e vestiarios.
4.1.4 Servigo: Cessao de uso Nao Oneroso - Orgaos Intervenientes
1°. Descrigao do servigo: Cessao de Uso de areas n50 operacionais no Porto de Fortaleza.
2°. Requisitos e Documentos para acessar o servigo: Solicitagao por meio de oficio, carta e/ou e—mail. Embasamento legal por meio da Portaria No 51/ANTAQ.



4. SERVIÇOS
4.1 Terminal Marítimo
4.1.4 Serviço: Cessão de uso Não Oneroso - Órgãos Intervenientes
3°. Principais etapas para processamento do serviço: 1. Envio da solicitação à Diretoria da Companhia Docas do Ceará;2. Verificação da disponibilidade; 3. Elaboração do contrato conforme documentação legal prevista;4. Assinatura entre as partes; 5. Publicação no Diário Oficial da União;6. Comunicação da celebração do Termo à ANTAQ.
4°. Prazo para a prestação do serviço: Após assinatura do contrato.
5°. Forma de prestação do serviço: Disponibilização de área não operacional (salas) localizadas na CDC/NAP. Entrega da área conforme

relatório de vistoria.
6°. Forma de comunicação com o solicitante do serviço: Telefone e por e-mail, de acordo com os dados informados pelo solicitante.
7°. Locais e formas de acessar o serviço: A CDC deverá ser acionada pelo órgão interveniente por meio de Ofício, carta e/ou e-mail.
8°. Prioridades de atendimento: Ordem de solicitação / Disponibilidade da área solicitada.
9°. Previsão de tempo de espera para atendimento: Prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a solicitação.
10°. Prazo para a realização do serviço: A ocupação da sala pode ocorrer pelo prazo máximo de até 60 (sessenta) meses, sujeito à prorrogação

conforme embasamento legal.
11°. Mecanismos de comunicação com o usuário: A comunicação se dará preferencialmente, junto à fiscalização, via e-mail, podendo ser utilizado o número de

contato informado na ficha de solicitação do serviço.
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4.1.4 Servigo: Cessao de uso N50 Oneroso — Orgaos Intervenientes
3°. Principais etapas para processamento do servigo: 1. Envio da solicitagao a Direton'a da Companhia Docas do Ceara;2. Verificagao da disponibilidade; 3. Elaboragao do contrato conforme documentagao legal prevista;4. Assinatura entre as partes; 5. Publicagao no Diario Oficial da Uniao;6. Comunicagao da celebragfio do Termo a ANTAQ.
4°. Prazo para a prestagao do servigo: Apés assinatura do contrato.
5°. Forma de prestagao do servigo: Disponibilizagao de area nao operacional (salas) localizadas na CDC/NAP. Entrega da area conformerelatério de vistoria.
6°. Forma de comunicagao corn 0 solicitante do servigo: Telefone e por e—mail, de acordo com os dados informados pelo solicitante.
7°. Locais e formas de acessar o servigo: A CDC deveré ser acionada pelo orgao interveniente por meio de Oficio, carta e/ou e—mail.
8°. Prioridades de atendjmento: Ordem de solicitagao / Disponibilidade da area solicitada.
9°. Previsao de tempo de espera para atendimento: Prazo méximo de 60 (sessenta) dias apos a solicitagao.
10°. Prazo para a realizagao do servigo: A ocupaofio da sala pode ocorrer pelo prazo méximo de até 60 (sessenta) meses, sujeito a prorrogagaoconforme embasamento legal.
11°. Mecanismos de comunjcagao com o usuério: A cornunicagao se daré preferencialmente, junto a fiscalizagao, via e—mail, podendo ser utilizado o nfimero decontato informado na ficha de solicitagao do servigo.



12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder
às sugestões e reclamações:

O registro de manifestações deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC
Canais de acesso:
- falabr.cgu.gov.br - ouvidoria@docasdoceara.com.br - (85)3266.8828
- Presencialmente, no prédio administrativo da CDC

13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização
dos serviços, incluídas a estimativas de prazos:

1. O trâmite iniciar-se-á logo após o recebimento da solicitação formal, com previsão de até 60 dias para a
conclusão em caso de disponibilidade.

14°. Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das
etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço
solicitado:

Consulta via telefone ou e-mail institucional
( 85 3266.8804 / 85 3266.8978 / 85 3266.8908 - codgen.docas@gmail.com ).

15°. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do
atendimento:

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado
nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presunção da boa-fé do usuário;
Igualdade; Eficiência; Segurança; Ética.

16°. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual
das unidades de atendimento:

As salas deverão passar por um Relatório de Vistoria, com a assinatura do cessionário após a verificação.

17°. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades
de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade,
à limpeza e ao conforto:

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento
presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao
serviço e ao atendimento.
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12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responderas sugestoes e reclamagoes: O registro de manifestagoes deve ser feito por meio da Ouvidoria CDCCanais de acesso:
- falabr.cgu.gov.br — ouvidoria@docasdoceara.com.br — (85)3266.8828- Presencialmente, no prédio administrativo da CDC

13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realizagaodos servieos, incluidas a estimativas de prazos: 1. O tramite iniciar—se—a logo apés o recebimento da solicitagao formal, corn previsao de até 6o dias para aconclusao em caso de disponibilidade.
14°. Mecanismos para a consulta pelos usuérios acerca dasetapas, cumpridas e pendentes, para a realizaeao do servieosolicitado:

Consulta via telefone on e—mail institucional( 85 3266.8804 / 85 3266.8978 / 85 3266.8908 — codgen.docas@gmail.com ).

15°. Tratamento a ser dispensado aos usuérios quando doatendimento: O usuario deveré receber, conforme os principios expresses na lei r1o 13.460/17, um atendimento pautadonas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presungfio da boa—fé do usuério;Igualdade; Eficiéncia; Seguranga; Etica.
16°. Elementos bésicos para o sistema de sinalizagao visualdas unidades de atendimento: As salas deverao passar por um Relatério de Vistoria, com a assinatura do cessionério apés a verificagao.

17°. Condigoes minimas a serem observadas pelas unidadesde atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade,a limpeza e ao conforto:
O usuario do servigo pfiblico, conforme estabelecido pela lei n°13.460/17, tem direito a atendimentopresencial, quando necessario, em instalagoes salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas a0
servigo e a0 atendimento.



18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema
informatizado se encontrar indisponível:

Entrar em contato direto com a Coordenadoria de Gestão e Negócios por meio dos telefones (85)3266-8978 /
(85)3266-8804 / (85)3266-8908).

19°. Outras informações julgadas de interesse dos usuários: A gestão de contrato do órgão interveniente deverá atentar às condições padronizadas da minuta contratual.

4. SERVIÇOS
4.1 Terminal Marítimo
4.1.4 Serviço: Cessão de uso Não Oneroso - Órgãos Intervenientes

4.1.5 Serviço: Cessão de uso Oneroso - Privado
1°. Descrição do serviço: Cessão de Uso de áreas não operacionais no Porto de Fortaleza.

2°. Requisitos e Documentos necessários para acessar o
serviço:

Licitação, conforme publicação de edital e atendendo aos requisitos previstos em lei e Termo de Referência.
(Portaria Nº 51/ANTAQ)

3°. Principais etapas para processamento do serviço: 1. Divulgação do Edital de Licitação, conforme especificação do Termo de Referência;
2. Seleção da proposta vencedora;
3. Análise das condições de habilitação;
4. Elaboração do contrato;
5. Assinatura entre as partes;
6. Publicação no Diário Oficial da União.
7. Comunicação da celebração do Termo à ANTAQ.

4°. Prazo para a prestação do serviço: Até 180 Dias após a divulgação do Edital.
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4.1.4 Servigo: Cessao de uso N50 Oneroso - Orgaos Intervenientes a
18°. Procedimentos para atendimento quando o sistemainformatizado se encontrar indisponivel: Entrar em contato direto com a Coordenadoria de Gestao e Negécios por meio dos telefones (85)3266—8978 /

(85)3266—8804 / (85)3266—8908).
19°. Outras informagoes julgadas de interesse dos usuérios: A gestao de contrato do orgao interveniente deveré atentar as condjgoes padronizadas da minuta contratual.
4.1.5 Servigo: Cessao de uso Oneroso - Privado
1°. Descrigao do servigo: Cessao de Uso de areas n50 operacionais no Porto de Fortaleza.
2°. Requisitos e Documentos necessarios para acessar oservigo: Licitagao, conforme publicagao de edital e atendendo aos requisitos previstos em lei e Termo de Referéncia.(Portaria N0 51/ANTAQ)
3°. Principais etapas para processamento do servigo: 1. Divulgagao do Edital de Licitagao, conforme especificagao do Termo de Referéncia;2. Selegao da proposta vencedora;3. Analise das condigoes de habilitagao;4. Elaboragao do contrato;

5. Assinatura entre as partes;6. Publicagao no Diario Oficial da Uniao.7. Comunicagao da celebragao do Termo a ANTAQ.
4°. Prazo para a prestagao do servigo: Até 180 Dias apés a divulgagao do Edital.



4. SERVIÇOS
4.1 Terminal Marítimo
4.1.5 Serviço: Cessão de uso Oneroso - Privado
5°. Forma de prestação do serviço: Disponibilização de área não operacional (salas) localizadas na CDC/NAP. Entrega da área conforme

relatório de vistoria.
6°. Forma de comunicação com o solicitante do serviço: Telefone e por e-mail, ofício junto à Coordenadoria de Compras e Licitações.
7°. Locais e formas de acessar o serviço: Conforme divulgação do Edital pela área responsável.
8°. Prioridades de atendimento: Atendimento às condições do Edital e Termo de Referência.
9°. Previsão de tempo de espera para atendimento: Prazo de até 180 dias para a conclusão após divulgação do Edital.
10°. Prazo para a realização do serviço: A ocupação da sala pode ocorrer pelo prázo máximo de até 60 (sessenta) meses.
11°. Mecanismos de comunicação com o usuário: A comunicação se dará preferencialmente via e-mail, podendo ser utilizado o número de contato informado

na ficha de solicitação do serviço - quando para fins de fiscalização contratual e de área.
12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder
às sugestões e reclamações:

O registro de manifestações deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC
Canais de acesso:
- falabr.cgu.gov.br
- ouvidoria@docasdoceara.com.br
- 85 3266.8828
- presencialmente, no prédio administrativo da CDC
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4.1.5 Servigo: Cessao de uso Oneroso — Privado a
5°. Forma de prestagao do servigo: Disponibilizagao de area n50 operacional (salas) localizadas na CDC/NAP. Entrega da area conformerelatério de Vistoria.
6°. Forma de comunjcagao com o solicitante do servigo: Telefone e per e—mail, oficio junto a Coordenadoria de Compras e Licitagoes.
7°. Locais e formas de acessar o servigo: Conforme divulgagao do Edital pela area responsavel.
8°. Prioridades de atendimento: Atendimento as condigées do Edital e Termo de Referéncia.
9°. Previsao de tempo de espera para atendjmento: Prazo de até 180 dias para a conclusfio apés divulgagfio do Edital.
10°. Prazo para a realizagéo do servigo: A ocupagao da sala pode ocorrer pelo prézo méximo de até 60 (sessenta) meses.
11°. Mecanismos de comunicagfio com o usuario: A comunicagao se dara preferencialmente via e—mail, podendo ser utilizado o nfimero de oontato informadona ficha de solicitagao do servigo - quando para fins de fiscalizagfio contratual e de area.
12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder O registro de manifestagfies deve ser feito por meio da Ouvidoria CDCis sugestoes e reclamagoes: Canais de acesso:— falabr.cgu.gov.br

— ouvidoria@docasdoceara.com.br
— 85 3266.8828— presencialmente, no prédio administrativo da CDC



13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização
dos serviços, incluídas a estimativas de prazos:

1. O trâmite iniciar-se-á logo após a divulgação do Edital, com previsão de até 180 dias para a conclusão.

14°. Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das
etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço
solicitado:

Consulta via telefone ou e-mail institucional ( 85 3266.8804 / 85 3266.8978 / 85 3266.8908 -
codgen.docas@gmail.com ) ou Coordenadoria de Compras e Licitações.

15°. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do
atendimento:

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado
nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presunção da boa-fé do usuário;
Igualdade; Eficiência; Segurança; Ética.

16°. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual
das unidades de atendimento:

As salas deverão passar por um Relatório de Vistoria, com a assinatura do cessionário após a verificação.

17°. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades
de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade,
à limpeza e ao conforto:

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento
presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao
serviço e ao atendimento.

18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema
informatizado se encontrar indisponível:

Entrar em contato direto com a Coordenadoria de Gestão e Negócios por meio do telefone (85)3266-8978 /
(85)3266-8804 / (85)3266-8908).

19°. Outras informações julgadas de interesse dos usuários: O cessionário deverá atentar às condições padronizadas da minuta contratual.

4. SERVIÇOS
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4.1 Terminal Maritimo
4.1.5 Servigo: Cessao de uso Oneroso — Privado
13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realizagaodos servigos, incluidas a estimativas de prazos: 1. O tramite iniciar-se-a logo apos a divulgaeao do Edital, com previsao de até 180 dias para a conclusao.

14°. Mecanismos para a consulta pelos usuarios acerca dasetapas, cumpridas e pendentes, para a realizaeao do servieosolicitado:
Consulta via telefone on e—mail institucional ( 85 3266.8804 / 85 3266.8978 / 85 3266.8908 —codgen.docas@gmail.com ) ou Coordenadoria de Compras e Licitagoes.

15°. Tratamento a ser dispensado aos usuérios quando doatendimento: O usuario deveré receber, conforme 0s principios expresses na lei r1o 13.460/17, um atendimento pautadonas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presungfio da boa—fé do usuério;Igualdade; Eficiéncia; Seguranea; Etica.
16°. Elementos basicos para o sistema de sinalizagao visualdas unidades de atendimento: As salas deverao passar por um Relatorio de Vistoria, com a assinatura do cessionério apés a verificagao.

17°. Condigoes minimas a serem observadas pelas unidadesde atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade,a limpeza e ao conforto:
O usuario do servigo pliblico, oonforme estabelecido pela lei n°13.460/17, tem direito a atendimentopresencial, quando necessario, em instalagoes salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas a0
servigo e a0 atendimento.

18°. Procedimentos para atendimento quando o sistemainformatizado se encontrar indisponivel: Entrar em contato direto com a Coordenadoria de Gestao e Negécios por meio do telefone (85)3266—8978 /
(85)3266—8804 / (85)3266—8908).

19°. Outras informagoes julgadas de interesse dos usuarios: O cessionério devera atentar as condieoes padronizadas da minuta contratual.
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4. SERVIÇOS

4. SERVIÇOS

4.2 Serviços Diversos
4.2.1 Serviço: Uso da Infraestrutura de Proteção e Acesso Aquaviário
1°. Descrição do serviço: Fornecimento da infraestrutura de proteção e acesso aquaviário composta por águas tranquilas e sinalizadas

do canal de acesso e bacia de evolução para embarcações que acessarão e atracarão no porto.
2°. Requisitos e Documentos necessários para acessar o
serviço:

1. Ser agente ou preposto autorizado de navios.
2. Ter cadastro no Porto Sem Papel (PSP).
3. Ter feito a solicitação, ratificada pela autoridade portuária e anuência dos órgãos intervenientes no PSP.

3°. Principais etapas para processamento do serviço: 1. Solicitação via programa Porto Sem Papel pelo armador ou agente marítimo.
2. Ratificação pela autoridade portuária e anuência dos órgãos intervenientes.
3. Inclusão no SISPORT.
4. Chegada do navio ao largo do porto
5. Fundeamento ou acesso direto ao canal e bacia de evolução.

4°. Prazo para a prestação do serviço: Sem estipulação de prazo, conforme conveniência do porto ou do armador do navio.
5°. Forma de prestação do serviço: 1. Chegada do navio ao largo do porto de Fortaleza.

2. Fundeamento quando não puder adentrar direto.
3. Acesso ao porto.
4. Atracação.
5. Desatracação e saída do porto, no contra fluxo.

6°. Forma de comunicação com o solicitante do serviço: 1. PSP; 2. E-mail; 3. Telefone
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4.2.1 Servigo: Uso da Infraestrutura de Protegéo e Acesso Aquaviario 6
1°. Descn'gao do servigo: Fornecimento da infraestrutura de protegao e acesso aquaviario composta por aguas tranquilas e sinalizadasdo canal de acesso e bacia de evolugao para embarcagoes que acessarao e atracarao no porto.
2°. Requisitos e Documentos necessarios para acessar o 1. Ser agente ou preposto autorizado de navios.servigo: 2. Ter cadastro no Porto Sem Papel (PSP).3. Ter feito a solicitagao, ratificada pela autoridade portuéria e anuéncia dos orgaos intervenientes no PSP.
3°. Principais etapas para processarnento do servigo: 1. Solicitagao Via programa Porto Sem Papel pelo armador ou agente maritime.2. Ratificagao pela autoridade portuéria e anuéncia dos orgaos intervenientes.3. Inclusao no SISPORT.4. Chegada do navio a0 largo do porto5. Fundeamento ou acesso direto ao canal e bacia de evolugao.
4°. Prazo para a prestagao do servigo: Sem estipulagao de prazo, conforme conveniéncia do porto on do armador do navio.
5°. Forma de prestagao do servigo: 1. Chegada do navio ao largo do porto de Fortaleza.2. Fundeamento quando nao puder adentrar direto.

3. Acesso ao porto.4. Atracagao.5. Desatracagao e saida do porto, no contra fluxo.
6°. Forma de cornunicagao com o solicitante do servigo: 1. PSP; 2. E—mail; 3. Telefone



4. Presencial
5. Sistema SISPORT quando estiver on-line

7°. Locais e formas de acessar o serviço: 1. Porto de Fortaleza
2. Chegada ao largo
3. Fundeamento
4. Canal de acesso
5. Bacia de Evolução
6. Cais ou píer

8°. Prioridades de atendimento: Ordem de chegada ou ordem de prioridade, conforme determina o Regulamento de Exploração do Porto de
Fortaleza

9°. Previsão de tempo de espera para atendimento: Sem previsão definida pois depende da movimentação no porto, disponibilidade de berço para atracação,
inclusive intempéries climáticas.

10°. Prazo para a realização do serviço: Sem prazo definido pois depende da movimentação no porto e disponibilidade de berço para atracação,
incluindo condicionantes climáticas.

11°. Mecanismos de comunicação com o usuário: 1. PSP; 2. E-mail;
2. 3. Telefone; 4. Presencial;
5. Sistema SISPORT quando estiver on-line.

4. SERVIÇOS
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4.2.1 Servigo: Uso da Infraestrutura de Protegao e Acesso Aquaviério

4. Presencial5. Sistema SISPORT quando estiver on—line
7°. Locais e formas de acessar o servieo: 1. Porto de Fortaleza2. Chegada a0 largo3. Fundeamento4. Canal de acesso5. Bacia de Evolueao6. Cais ou pier
8°. Prioridades de atendirnento: Ordem de chegada ou ordem de prioridade, conforme determina o Regulamento de Exploraeao do Porto deFortaleza
9°. Previsao de tempo de espera para atendimento: Sem previsao definida pois depende da movimentagao no porto, disponibilidade de berg-o para atracagao,inclusive intempéries climaticas.
10°. Prazo para a realizaeao do servieo: Sem prazo definido pois depende da movimentagao no porto e disponibilidade de bereo para atracaeao,incluindo condicionantes climéticas.
11°. Mecanismos de cornunicaeao com o usuario: 1. PSP; 2. E—mail;2. 3. Telefone; 4. Presencial;5. Sistema SISPORT quando estiver on—line.



12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder
às sugestões e reclamações:

O registro de manifestações deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC Canais de acesso:
- falabr.cgu.gov.br
- ouvidoria@docasdoceara.com.br
- 85 3266.8828
- presencialmente, no prédio administrativo da CDC

13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização
dos serviços, incluídas a estimativas de prazos:

1. Solicitação via programa Porto Sem Papel pelo armador ou agente marítimo.
2. Ratificação pela autoridade portuária e anuência dos órgãos intervenientes.
3. Inclusão no Sisport.
4. Sem estimativa de prazos, devido dependência de conveniências da administração do porto, do armador ou
autoridade sanitária ou mesmo devido condicionantes climáticas.

14°. Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das
etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço
solicitado:

1. PSP; 2. E-mail;
3. Telefone; 4. Presencial;
5. Sistema SISPORT quando estiver on-line.

15°. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do
atendimento:

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado
nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presunção da boa-fé do usuário;
Igualdade; Eficiência; Segurança; Ética

16°. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual
das unidades de atendimento:

Boias de sinalização náutica.

4. SERVIÇOS
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4.2.1 Servigo: Uso da Infraestrutura de Protegfio e Acesso Aquaviério a
12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder O registro de manifestagoes deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC Canais de acesso:as sugest6es e reclamagoes: - falabr.cgu.gov.br

- ouvidon'a@docasdoceara.com.br
- 85 3266.8828- presencialmente, no prédio administrativo da CDC

13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realizagao 1. Solicitagao via programa Porto Sem Papel pelo armador 011 agente maritime.dos servieos, incluidas a estimativas de prazos: 2. Ratificagéo pela autoridade portuéria e anuéncia dos orgaos intervenientes.3. Inclusao no Sisport.4. Sem estimativa de prazos, devido dependéncia de conveniéncias da administragao do porto, do armador ouautoridade sanitaria ou mesmo devido condicionantes climaticas.
14°. Mecanismos para a oonsulta pelos usuérios aoerca das 1. PSP; 2. E—mail;etapas, cumpridas e pendentes, para a realizagao do servieo 3. Telefone; 4. Presencial;solicitado: 5. Sistema SISPORT quando estiver on—line.
15°. Tratamento a ser dispensado aos usuarios quando do 0 usuério deveré receber, conforme os principios expresses na lei n° 13.460/17, um atendimento pautadoatendimento: nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presungao da boa—fé do usuario;Igualdade; Eficiéncia; Seguranga; Etica
16°. Elementos basicos para o sistema de sinalizagéo visual Boias de sinalizagao néutica.das unidades de atendimento:



17°. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades
de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade,
à limpeza e ao conforto:

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento
presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao
serviço e ao atendimento.

18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema
informatizado se encontrar indisponível:

1. Presencial ou telefone, contatar a CODGEP - Coordenadoria de Gestão Portuária/Acostagem.

19°. Outras informações julgadas de interesse dos usuários: A cobrança sobre este serviço se encontra detalhada, normatizada, regulamentada e numerada como tabela I
na tarifa portuária do porto de Fortaleza disponível no site da empresa no link
http://www.docasdoceara.com.br/tarifa-portuaria.

4. SERVIÇOS
4.2 Serviços Diversos
4.2.1 Serviço: Uso da Infraestrutura de Proteção e Acesso Aquaviário

4.2.2 Serviço: Uso das Instalações de Acostagem
1°. Descrição do serviço: Utilização da infraestrutura de acostagem do cais e píeres composta por defensas, cabeços e dolfins de

amarração para movimentação de cargas ou abastecimento de insumos do navio.
2°. Requisitos e Documentos necessários para acessar o
serviço:

1. Ser agente armador proprietário ou preposto autorizado de navios;
2. Solicitação feita e aprovada no PSP.

3°. Principais etapas para processamento do serviço: 1. Concluir a etapa de acesso;
2. Efetuar a atracação e amarração do navio aos cabeços indicados;
3. Operação do navio;
4. Efetuar a desamarração e a desatracação.

21
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17°. Condigoes minimas a serem observadas pelas unidadesde atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade,a limpeza e a0 conforto:
O usuario do servigo pfiblico, conforme estabelecido pela lei n°13.460/17, tern direito a atendimentopresencial, quando necessario, em instalagoes salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas aoservigo e ao atendirnento.

18°. Procedjmentos para atendimento quando o sistemainformatizado se encontrar indisponivel: 1. Presencial ou telefone, contatar a CODGEP - Coordenadoria de Gestao Portuaria/Acostagem.

19°. Outras informagées julgadas de interesse dos usuérios: A cobranea sobre este servieo se encontra detalhada, normatizada, regulamentada e numerada como tabela Ina tarifa portuaria do porto de Fortaleza disponivel no site da empresa no linkhttp: / /www.docasdoceara.com.br/tarifa-Dortuaria.
4.2.2 SerVigo: Uso das Instalagoes de Acostagem
1°. Descrigao do servigo: Utilizaeao da infraestrutura de acostagem do cais e pieres composta por defensas, cabeeos e dolfins deamarragao para movimentagao de cargas ou abastecimento de insumos do navio.
2°. Requisitos e Documentos necessarios para acessar oservieo: 1. Ser agente armador proprietério ou preposto autorizado de navios;2. Solicitagao feita e aprovada no PSP.
3°. Principais etapas para processamento do servieo: 1. Concluir a etapa de acesso;2. Efetuar a atracagao e amarraeao do navio aos cabeeos indicados;3. Operagao do navio;4. Efetuar a desamarraeao e a desatracagao.



4. SERVIÇOS
4.2 Serviços Diversos

4°. Prazo para a prestação do serviço: Sem estipulação de prazo, conforme operacionalidade da carga movimentada no navio pelo operador
portuário.

5°. Forma de prestação do serviço: 1. Atracação e amarração aos cabeços e dolfins disponíveis no berço;
2. Operação do navio;
3. Desamarração e desatracação do navio para saída do porto.

6°. Forma de comunicação com o solicitante do serviço: - 1. PSP;
- 2. E-mail;
- 3. Telefone;
- 4. Presencial;
- 5. Sistema SISPORT quando estiver on-line.

7°. Locais e formas de acessar o serviço: 1. Porto de Fortaleza;
2. Adentrado o porto, atracar;
3. Operado o navio, desatracar;
4. Sair do porto.

8°. Prioridades de atendimento: Ordem de chegada ou ordem de prioridade, conforme determina o Regulamento de Exploração do Porto de
Fortaleza.

9°. Previsão de tempo de espera para atendimento: Sem previsão definida pois depende da movimentação no porto, disponibilidade de berço para atracação,
inclusive intempéries climáticas.

4.2.2 Serviço: Uso das Instalações de Acostagem 22
4. 2 Servigos Diversos nous DO emumoms Pomum

4.2.2 Servigo: Uso das Instalagoes de Acostagem a
40 . Prazo para a prestagao do servigo: Sem estipulagao de prazo, conforme operacionalidade da carga movimentada no navio pelo operadorportuario.
50 . Forma de prestagao do servigo: 1. Atracagao e amarragao aos cabegos e dolfins disponiveis no bergo;2. Operagao do navio;3. Desamarragao e desatracagao do navio para saida do porto.

. Forma de comunicagao 00m 0 solicitante do servigo: — 1. PSP;— 2. E—mail;— 3. Telefone;— 4. Presencial;— 5. Sistema SISPORT quando estiver on—line.
7°. Locais e formas de acessar o servigo: 1. Porto de Fortaleza;2. Adentrado 0 porto, atracar;3. Operado o navio, desatracar;4. Sair do porto.
80 . Prioridades de atendirnento: Ordem de chegada ou ordem de prioridade, conforme determina o Regulamento de Exploragao do Porto deFortaleza.

. Previsao de tempo de espera para atendjmento: Sem previsao definida pois depende da movimentagao no porto, disponibilidade de bereo para atracagao,inclusive intempéries climaticas.



10°. Prazo para a realização do serviço: - Sem prazo definido pois depende da movimentação no porto e disponibilidade de berço para atracação,
incluindo condicionantes climáticas.

11°. Mecanismos de comunicação com o usuário: 1. PSP; 2. E-mail;
3. Telefone; 4. Presencial;
5. Sistema SISPORT quando estiver on-line.

12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder
às sugestões e reclamações:

O registro de manifestações deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC Canais de acesso:
- falabr.cgu.gov.br
- ouvidoria@docasdoceara.com.br
- 85 3266.8828
- presencialmente, no prédio administrativo da CDC

13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização
dos serviços, incluídas a estimativas de prazos:

1. Solicitação via programa Porto Sem Papel pelo armador ou agente marítimo;
2. Ratificação pela autoridade portuária e anuência dos órgãos intervenientes;
3. Inclusão no SISPORT;
4. Sem estimativa de prazos, devido dependência de conveniências da administração do porto, do armador ou
autoridade sanitária ou mesmo devido condicionantes climáticas.

14°. Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das
etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço
solicitado:

1. PSP; 2. E-mail;
3. Telefone; 4. Presencial;
5. Sistema SISPORT quando estiver on-line

4. SERVIÇOS
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4.2.2 Servigo: Uso das Instalagoes de Acostagem a
10°. Prazo para a realizagao do servigo: - Sem prazo definido pois depende da movimentagao no porto e disponibilidade de bergo para atracaofio,

incluindo condicionantes climaticas.
11°. Mecanismos de cornunicagao com o usuario: 1. PSP; 2. E—mail;3. Telefone; 4. Presencial;5. Sistema SISPORT quando estiver on—line.
12°. Procedjmentos para receber, atender, gerir e responder O registro de manifestagoes deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC Canais de acesso:as sugestoes e reclamagfies: - falabr.cgu.gov.br

- ouvidoria@docasdoceara.com.br
- 85 3266.8828- presencialmente, no prédio administrativo da CDC

13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realizagao 1. Solicitagao Via programa Porto Sem Papel pelo armador ou agente maritime;dos servigos, incluidas a estimativas de prazos: 2. Ratificagao pela autoridade portuéria e anuéncia dos orgaos intervenientes;3. Inclusfio no SISPORT;4. Sem estimativa de prazos, devido dependéncia de conveniéncias da administragao do porto, do armador ouautoridade sanitéria ou mesmo devido condicionantes climaticas.
14°. Mecanismos para a oonsulta pelos usuarios aoerca das 1. PSP; 2. E—mail;etapas, cumpridas e pendentes, para a realizagao do servigo 3. Telefone; 4. Presencial;solicitado: 5. Sistema SISPORT quando estiver on—line



15°. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do
atendimento:

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado
nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presunção da boa-fé do usuário;
Igualdade; Eficiência; Segurança; Ética

16°. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual
das unidades de atendimento:

Cais, píeres, defensas, cabeços e dolfins de amarração.

17°. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades
de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade,
à limpeza e ao conforto:

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento
presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao
serviço e ao atendimento.

18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema
informatizado se encontrar indisponível:

1. Presencial ou telefone, contatar a CODGEP - Coordenadoria de Gestão Portuária/Acostagem.

19°. Outras informações julgadas de interesse dos usuários: A cobrança sobre este serviço se encontra detalhada, normatizada, regulamentada e numerada como tabela II
na tarifa portuária do porto de Fortaleza disponível no site da empresa no link
http://www.docasdoceara.com.br/tarifa-portuaria.
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4.2.2 Servigo: Uso das Instalagoes de Acostagem a
15°. Tratamento a ser dispensado aos usuarios quando do 0 usuério devera receber, conforme os principios expresses na lei r1O 13.460/17, um atendimento pautadoatendimento: nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presungao da boa—fé do usuério;Igualdade; Eficiéncia; Seguranga; Etica
16°. Elementos basicos para o sistema de sinalizagao visual Cais, pieres, defensas, cabegos e dolfins de amarraefio.das unidades de atendimento:
17°. Condieoes minimas a serem observadas pelas unidades O usuério do servieo pfiblico, conforme estabelecido pela lei n°13.460/17, tem direito a atendimentode atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade, presencial, quando necessério, em instalagoes salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas a0a limpeza e ao conforto: servigo e a0 atendimento.
18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema 1. Presencial ou telefone, contatar a CODGEP — Coordenadoria de Gestao Portuéria/Acostagem.informatizado se encontrar indisponivel:
19°. Outras informagoes julgadas de interesse dos usuarios: A cobranga sobre este servieo se encontra detalhada, normatizada, regulamentada e numerada como tabela IIna tarifa portuaria do porto de Fortaleza disponivel no site da empresa no linkhttp: //www.docasdoceara.com.br/tarifa—portuaria.



4. SERVIÇOS
4.2 Serviços Diversos
4.2.3 Serviço: Uso da Infraestrutura Terrestre
1°. Descrição do serviço: Utilização da infraestrutura terrestre do berço disponibilizado e arruamentos para movimentação de carga

procedente ou destinada a embarcação atracada, no embarque e/ou desembarque.
2°. Requisitos e Documentos necessários para acessar o
serviço:

1. Ser operador portuário qualificado;
2. Solicitar operação via formulário ROP-Requisição de Serviços Portuários ou no SISPORT quando estiver
funcionando plenamente.

3°. Principais etapas para processamento do serviço: 1. Solicitação via ROP-Requisição de Serviços Portuários;
2. Operação do navio com carga ou descarga de mercadorias para o cais, tubovias ou esteiras que compõem o
berço de atracação, saída diretamente para a rua ou armazenamento no pátio ou armazém coberto.

4°. Prazo para a prestação do serviço: Sem estipulação de prazo, pois conforme operacionalidade e especificidade da carga movimentada no navio
pelo operador portuário, incluindo adversidades climáticas.

5°. Forma de prestação do serviço: 1. Operação do navio nos berços e arruamentos com movimentação de carga a embarcar ou desembarcada.
6°. Forma de comunicação com o solicitante do serviço: 1. E-mail; 2. Telefone; 3. Presencial;

4. Sistema SISPORT quando estiver on-line.
7°. Locais e formas de acessar o serviço: 1. Porto de Fortaleza;

2. Operando o navio, movimentação continua da carga, deslocando-a do berço para o rua no desembarque
direto ou pátio.
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1°. Descrigao do servigo: Utilizagao da infraestrutura terrestre do bergo disponibilizado e arruamentos para rnovimentagao de cargaprocedente ou destinada a embarcagao atracada, no embarque e/ou desembarque.
2°. Requisitos e Documentos necessaries para aoessar oSCI'ViQO! 1. Ser operador portuan'o qualificado;2. Solicitar operagao via formulario ROP—Requisigao de Servigos Portuarios on no SISPORT quando estiverfuncionando plenarnente.
3°. Principais etapas para processarnento do servigo: 1. Solicitagao Via ROP—Requisigao de Servigos Portuarios;2. Operagao do navio corn carga ou descarga de mercadorias para o cais, tubovias ou esteiras que comp6e1n oberg-o de atracagao, saida diretamente para a rua ou armazenamento no patio ou armazém coberto.
4O . Prazo para a prestagao do servigo: Sem estipulagao de prazo, pois conforme operacionalidade e especificidade da carga movimentada no naviopelo operador portuério, incluindo adversidades climaticas.
5O . Forma de prestagao do servigo: 1. Operagao do navio nos berg-es e arruamentos com movimentagao de carga a embarcar ou desembarcada.
6°. Forma de cornunicagao com o solicitante do servigo: 1. E—mail; 2. Telefone; 3. Presencial;4. Sisterna SISPORT quando estiver on—line.

. Locais e formas de acessar o servigo: 1. Porto de Fortaleza;2. Operando o navio, movimentagao continua da carga, deslocando—a do bergo para o rua no desembarquedireto ou patio.



8°. Prioridades de atendimento: Ordem de chegada ou ordem de prioridade, conforme determina o Regulamento de Exploração do Porto de
Fortaleza.

9°. Previsão de tempo de espera para atendimento: Atracado o navio, operação deve ser imediatamente iniciada, descontando-se operacionalidade devido
especificidades do tipo de carga e/ou condicionantes climáticas que afetem a operação.

10°. Prazo para a realização do serviço: Sem prazo definido pois condicionada a operação e as especificidades do tipo de carga e intempéries
climáticas.

11°. Mecanismos de comunicação com o usuário: 1. E-mail;
2. Telefone;
3. Presencial;
4. Sistema SISPORT quando estiver on-line.

12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder
às sugestões e reclamações:

O registro de manifestações deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC Canais de acesso:
- falabr.cgu.gov.br
- ouvidoria@docasdoceara.com.br
- 85 3266.8828
- presencialmente, no prédio administrativo da CDC

13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização
dos serviços, incluídas a estimativas de prazos:

1. Solicitação via ROP-Requisição de Serviços Portuários;
2. Operação do navio com carga ou descarga de mercadorias para o cais, tubovias ou esteiras que compõem o
berço de atracação, saída diretamente para a rua ou armazenamento no pátio ou armazém coberto.
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8°. Priotidades de atendimento: Ordem de chegada ou ordem de prioridade, conforme determina o Regulamento de Exploragao do Porto deFortaleza.
9°. Previsao de tempo de espera para atendimento: Atracado o navio, operaeao deve ser imediatamente iniciada, descontando—se operacionalidade devidoespecificidades do tipo de carga e/ou condicionantes climaticas que afetem a operagao.
10°. Prazo para a realizagao do servieo: Sem prazo definido pois condicionada a operagao e as especificidades do tipo de carga e intempériescliméticas.
11°. Mecanismos de comunicagao com o usuario: 1. E—mail;2. Telefone;3. Presencial;4. Sistema SISPORT quando estiver on—line.
12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responderas sugestées e reclamagoes: O registro de manifestagoes deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC Canais de acesso:- falabr.cgu.gov.br

- ouvidoria@docasdoceara.com.br
- 85 3266.8828- presencialmente, no prédio administrative da CDC

13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realizagaodos servieos, incluidas a estimativas de prazos: 1. Solicitagao Via ROP—Requisigao de Servigos Portuarios;2. Operagao do navio com carga ou descarga de mercadorias para o cais, tubovias ou esteiras que comp6em obergo de atracagao, saida diretamente para a ma 011 armazenamento no patio ou armazém coberto.

oouscmu



14°. Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das
etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço
solicitado:

1. E-mail;
2. Telefone;
3. Presencial;
4. Sistema Sisport quando estiver on-line.

15°. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do
atendimento:

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado
nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presunção da boa-fé do usuário;
Igualdade; Eficiência; Segurança; Ética.

16°. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual
das unidades de atendimento:

Berços, tubovias, esteiras, arruamentos e pátio sinalizado.

17°. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades
de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade,
à limpeza e ao conforto:

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento
presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao
serviço e ao atendimento.

18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema
informatizado se encontrar indisponível:

1. Presencial ou telefone, contatar a CODGEP - Coordenadoria de Gestão Portuária/Pátio.

19°. Outras informações julgadas de interesse dos usuários: A cobrança sobre este serviço se encontra detalhada, normatizada, regulamentada e numerada como tabela
III na tarifa portuária do porto de Fortaleza disponível no site da empresa no link
http://www.docasdoceara.com.br/tarifa-portuaria
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4.2.3 Servigo: Uso da Infraestrutura Terrestre a
14°. Mecanismos para a consulta pelos usuarios acerca das 1. E-mail;etapas, cumpridas e pendentes, para a realizagao do servigo 2. Telefone;solicitado: 3. Presencial;4. Sistema Sisport quando estiver on—line.
15°. Tratamento a ser dispensado aos usuérios quando do 0 usuério devera receber, conforme os principios expressos na lei 110 13.460/17, um atendimento pautadoatendimento: nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presungao da boa-fé do usuério;Igualdade; Eficiéncia; Seguranga; Etica.
16°. Elementos basicos para o sistema de sinalizaeao visual Bergos, tubovias, esteiras, arruamentos e patio sinalizado.das unidades de atendimento:
17°. Condigoes minimas a serem observadas pelas unidades O usuario do servigo pfiblico, conforme estabelecido pela lei n°13.460/17, tem direito a atendimentode atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade, presencial, quando necessério, em instalagoes salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas a0a limpeza e a0 conforto: servieo e ao atendimento.
18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema 1. Presencial ou telefone, contatar a CODGEP — Coordenadoria de Gestao Portuaria/Patio.informatizado se encontrar indisponivel:
19°. Outras informagoes julgadas de interesse dos usuarios: A cobranga sobre este servigo se encontra detalhada, normatizada, regulamentada e numerada como tabelaIII na tarifa portuaria do porto de Fortaleza disponivel no site da empresa no linkhttp: //Www.docasdoceara.com.br/tarifa—portuaria



4. SERVIÇOS
4.2 Serviços Diversos
4.2.4 Serviço: Uso das Instalações de Armazenagem
1°. Descrição do serviço: Utilização da infraestrutura de pátio descoberto e armazéns cobertos para guarda e armazenamento de

mercadorias acondicionadas em contêineres, granel ou solta destinadas para embarque ou provenientes de
desembarques.

2°. Requisitos e Documentos necessários para acessar o
serviço:

1. Ser preposto ou dono de mercadoria a embarcar ou desembarcada, acondicionada em contêiner ou solta,
no porto de Fortaleza, incluindo unidades vazias de contêineres;
2. Efetuar a solicitação de armazenamento nas instalações do porto.

3°. Principais etapas para processamento do serviço: 1. Solicitação via e-mail ou armazenamento por demanda compulsória devido especificidades na liberação da
carga a ser embarcada ou desembarcada, devido trâmite aduaneiro, principalmente, ou outros
condicionantes que independem da administração portuária.

4°. Prazo para a prestação do serviço: Imediatamente após o recebimento da carga no porto, proveniente de desembarque ou destinada a
embarque.

5°. Forma de prestação do serviço: Depósito, armazenamento e guarda de mercadorias e carga procedentes ou destinadas a navios.
6°. Forma de comunicação com o solicitante do serviço: 1. E-mail; 2. Telefone; 3. Presencial;

4. Sistema SISPORT quando estiver on-line.
7°. Locais e formas de acessar o serviço: 1. Porto de Fortaleza;

2. Ocupação de espaço em armazéns e pátios específicos conforme tipo de carga.
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1°. Descrigao do servigo: Utilizagao da infraestmtura de patio descoberto e armazéns cobertos para guarda e armazenamento demercadorias acondicionadas em contéineres, granel ou solta destinadas para embarque ou provenientes dedesembarques.
2°. Requisitos e Documentos necessarios para acessar o 1. Ser preposto ou dono de mercadoria a embarcar ou desernbarcada, acondicionada em contéiner ou solta,servigo: no porto de Fortaleza, incluindo unidades vazias de contéineres;2. Efetuar a solicitagao de armazenamento nas instalagoes do porto.
3°. Principais etapas para processamento do servigo: 1. Solicitagao via e—mail on armazenamento por demanda compulsoria devido especificidades na liberagao dacarga a ser embarcada ou desernbarcada, devido tramite aduaneiro, principalmente, ou outroscondicionantes que independem da administragao portuaria.
4°. Prazo para a prestagao do servigo: Imedjatamente apos o recebimento da carga no porto, proveniente de desembarque ou destinada aembarque.

. Forma de prestagao do servigo: Depésito, armazenamento e guarda de mercadorias e carga procedentes ou destinadas a navios.
6°. Forma de comunjcagao com o solicitante do servigo: 1. E—mail; 2. Telefone; 3. Presencial;4. Sistema SISPORT quando estiver on—line.
7°. Locais e formas de acessar o servigo: 1. Porto de Fortaleza;2. Ocupagao de espago em armazéns e patios especificos conforme tipo de carga.



8°. Prioridades de atendimento: Ordem de chegada, principalmente, ou sob demanda solicitada.
9°. Previsão de tempo de espera para atendimento: Imediatamente após o recebimento da carga no porto, proveniente de desembarque ou destinada a

embarque.
10°. Prazo para a realização do serviço: Imediatamente após o recebimento da mercadoria no porto.
11°. Mecanismos de comunicação com o usuário: 1. E-mail;

2. Telefone;
3. Presencial;
4. Sistema SISPORT quando estiver on-line

12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder
às sugestões e reclamações:

O registro de manifestações deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC Canais de acesso:
- falabr.cgu.gov.br
- ouvidoria@docasdoceara.com.br
- 85 3266.8828
- presencialmente, no prédio administrativo da CDC

13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização
dos serviços, incluídas a estimativas de prazos:

1. Solicitação via e-mail ou armazenamento por demanda compulsória devido especificidades na liberação da
carga a ser embarcada ou desembarcada, devido trâmite aduaneiro, principalmente, ou outros
condicionantes que independem da administração do port;
2. Inclusão via sistema SISPORT de solicitação de prestação de serviços de armazenagem, regularizando acobrança compulsória, quando o sistema estiver integralmente funcional e on-line.
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8°. Prioridades de atendimento: Ordem de chegada, principalmente, ou sob demanda solicitada.
9°. Previsao de tempo de espera para atendjmento: Imediatarnente apos o recebimento da carga no porto, proveniente de desernbarque ou destinada aembarque.
10°. Prazo para a realizagao do servigo: Imediatarnente apos o recebimento da mercadoria no porto.
11°. Mecanismos de comunicagao com o usuario: 1. E—mail;2. Telefone;3. Presencial;4. Sisterna SISPORT quando estiver on—line
12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responderas sugestoes e reclamagoes: O registro de manifestagfies deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC Canajs de acesso:— falabr.cgu.gov.br

— ouvidon'a@docasdoceara.com.br
— 85 3266.8828— presencialrnente, no prédio administrativo da CDC

13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realizagaodos servigos, incluidas a estimativas de prazos: 1. Solicitagao via e—rnail ou armazenamento por demanda compulséria devido especificidades na liberagao dacarga a ser embarcada ou desembarcada, devido trémite aduaneiro, principalmente, ou outroscondicionantes que independern da administragao do port;2. Inclusao via sisterna SISPORT de solicitagao de prestagao de servigos de armazenagem, regularizando acobranoa compulséria, quando o sistema estiver integralmente funcional e on—line.



14°. Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das
etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço
solicitado:

1. E-mail
2. Telefone
3. Presencial
4. Sistema SISPORT quando estiver on-line

15°. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do
atendimento:

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado
nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presunção da boa-fé do usuário;
Igualdade; Eficiência; Segurança; Ética

16°. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual
das unidades de atendimento:

Armazéns cobertos e pátio descoberto.

17°. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades
de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade,
à limpeza e ao conforto:

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento
presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao
serviço e ao atendimento.

18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema
informatizado se encontrar indisponível:

1. Presencial ou telefone, contatar a CODGEP - Coordenadoria de Gestão Portuária/Pátio.

19°. Outras informações julgadas de interesse dos usuários: A cobrança sobre este serviço se encontra detalhada, normatizada, regulamentada e numerada como tabela V
na tarifa portuária do porto de Fortaleza disponível no site da empresa no link
http://www.docasdoceara.com.br/tarifa-portuaria
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14°. Mecanismos para a consulta pelos usuérios acerca dasetapas, cumpridas e pendentes, para a realizagao do servigosolicitado:
1. E—mail2. Telefone3. Presencial4. Sistema SISPORT quando estiver on—line

15°. Tratamento a ser dispensado aos usuarios quando doatendimento: O usuario deveré receber, conforme os principios expressos na lei n° 13.460/17, um atendimento pautadonas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presungao da boa—fé do usuario;Igualdade; Eficiéncia; Seguranga; Etica
16°. Elementos basicos para o Sistema de sinalizagao visualdas unidades de atendimento: Armazéns cobertos e patio descoberto.

17°. Condieoes minimas a serem observadas pelas unidadesde atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade,a limpeza e ao conforto:
O usuario do servieo pfiblico, conforme estabelecido pela lei n°13.460/17, tem direito a atendimentopresencial, quando necessario, em instalag6es salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas a0
servigo e ao atendimento.

18°. Procedimentos para atendimento quando o Sistemainformatizado se encontrar indisponivel: 1. Presencial ou telefone, contatar a CODGEP — Coordenadoria de Gestao Portuaria/Pétio.

19°. Outras informae6es julgadas de interesse dos usuarios: A cobranga sobre este servieo se encontra detalhada, normatizada, regulamentada e numerada como tabela Vna tarifa portuaria do porto de Fortaleza disponivel no site da empresa no linkhttp: //www.docasdoceara.com.br/tarifa—portuaria



4. SERVIÇOS
4.2 Serviços Diversos
4.2.5 Serviço: Uso de Serviços Diversos Acessórios
1°. Descrição do serviço: Utilização das facilidades disponibilizadas pelo porto como acessórios da operação portuária em si, como

pesagem de caminhão vazio e carregado, uso das tomadas conectadas a eletricidade para refrigeração de
contêiner contendo carga fria, câmara frigorifica para vistoria em carga fria, remoção de contêiner do lote
imóvel para transporte ou vistoria, escaneamento do contêiner para controle alfandegário e outros diversos.

2°. Requisitos e Documentos necessários para acessar o
serviço:

1. Ser preposto ou dono de mercadoria a embarcar ou desembarcada, acondicionada em contêiner ou solta,
no porto de Fortaleza, incluindo unidades vazias de contêineres;
2. Efetuar a solicitação do serviço ou de forma compulsória, conforme necessidade pela especificidade da
carga ou da operação ou por solicitação da autoridade alfandegária.

3°. Principais etapas para processamento do serviço: 1. Solicitação via e-mail, telefone, presencial ou por demanda compulsória devido especificidades da carga ou
do tipo de operação.

4°. Prazo para a prestação do serviço: Imediatamente após o recebimento da carga no porto, proveniente de desembarque ou destinada a
embarque, quando se tratar de carga fria. Os demais serviços imediatamente ou concomitante a prestação do
mesmo.

5°. Forma de prestação do serviço: Conexão a energia elétrica do contêiner reefer desembarcado ou a embarcar, estando carregados, pesagem de
caminhão carregado ou vazio para medição da tara na balança rodoviária ou pesagem de vagões na balança
ferroviária, remoção de contêiner da pilha imóvel para vistoria ou para caminhão quando da saída do porto.

6°. Forma de comunicação com o solicitante do serviço: 1. E-mail;
2. Telefone;
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4.2.5 Servigo: Uso de Servigos Diversos Acessérios
1°. Descrigao do servigo: Utilizagao das facilidades disponibilizadas pelo porto como acessérios da operagao portuaria em si, cornopesagem de caminhao vazio e carregado, uso das tomadas conectadas a eletricidade para refrigeragao decontéiner contendo carga fria, camara frigorifica para viston'a em carga fria, remogao de contéiner do loteimével para transporte ou Vistoria, escaneamento do contéiner para controle alfandegario e outros diversos.
2°. Requisitos e Documentos necessarios para acessar o 1. Ser preposto ou dono de mercadoria a embarcar ou desembarcada, acondicionada em contéiner ou solta,servigo: no porto de Fortaleza, incluindo unidades vazias de contéineres;2. Efetuar a solicitagao do servigo ou de forma compulsoria, conforme necessidade pela especificidade dacarga on da operagao ou por solicitagao da autoridade alfandegaria.
3°. Principais etapas para processamento do servigo: 1. Solicitagao via e—mail, telefone, presencial ou por demanda compulséria devido especificidades da carga ondo tipo de operagao.
4°. Prazo para a prestagao do servigo: Imediatamente apos o recebimento da carga no porto, proveniente de desembarque ou destinada aembarque, quando se tratar de carga fria. Os demais servigos imediatamente ou concomitante a prestagao domesmo.
5°. Forma de prestagao do servigo: Conexao a energia elétrica do contéiner reefer desembarcado 011 a embarcar, estando carregados, pesagem decaminhao carregado ou vazio para medigao da tara na balanga rodoviéria ou pesagem de vagoes na balangaferroviaria, remogao de contéiner da pilha imével para Vistoria ou para caminhao quando da saida do porto.
6°. Forma de comunicagao com o solicitante do servigo: 1. E—mail;2. Telefone;



3. Presencial;
4. Sistema SISPORT quando estiver on-line.

7°. Locais e formas de acessar o serviço: 1. Porto de Fortaleza;
2. Utilização de facilidades acessórias disponíveis pelo porto para melhor andamento ou suporte a carga
desembarcada ou a embarcar.

8°. Prioridades de atendimento: Ordem de chegada, principalmente, ou sob demanda solicitada.
9°. Previsão de tempo de espera para atendimento: Imediatamente após o recebimento da carga no porto, proveniente de desembarque ou destinada a

embarque.
10°. Prazo para a realização do serviço: Imediatamente após o recebimento da mercadoria no porto.
11°. Mecanismos de comunicação com o usuário: 1. E-mail; 2. Telefone; 3. Presencial;

4. Sistema SISPORT quando estiver on-line.
12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder
às sugestões e reclamações:

O registro de manifestações deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC Canais de acesso:
- falabr.cgu.gov.br
- ouvidoria@docasdoceara.com.br
- 85 3266.8828
- presencialmente, no prédio administrativo da CDC
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3. Presencial;4. Sistema SISPORT quando estiver on—line.
7°. Locais e formas de acessar o servigo: 1. Porto de Fortaleza;2. Utilizagao de facilidades acessorias disponiveis pelo porto para melhor andamento ou suporte a cargadesembarcada 011 a embarcar.
8°. Prioridades de atendjmento: Ordem de chegada, principalmente, 011 sob demanda solicitada.
9°. Previsao de tempo de espera para atendimento: Imediatamente apés o recebirnento da carga no porto, proveniente de desembarque ou destinada aembarque.
10°. Prazo para a realizagao do servigo: Imediatamente apés o recebirnento da mercadoria no porto.
11°. Mecanismos de comunjcagao com o usuario: 1. E—mail; 2. Telefone; 3. Presencial;4. Sistema SISPORT quando estiver on—line.
12°. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder O registro de manifestagoes deve ser feito por meio da Ouvidoria CDC Canais de acesso:as sugestées e reclamagoes: - falabr.cgu.gov.br

- ouvidoria@docasdoceara.com.br
- 85 3266.8828- presencialmente, no prédio administrativo da CDC



13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização
dos serviços, incluídas a estimativas de prazos:

1. Solicitação via e-mail, telefone, presencial ou por demanda compulsória devido especificidades da carga oudo tipo de operação. Futuramente tais demandas deverão ser disponibilizadas para solicitação no sistemaSisport, quando estiver integralmente funcional e on-line.
14°. Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das
etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço
solicitado:

1. E-mail;
2. Telefone;
3. Presencial;
4. Sistema SISPORT quando estiver on-line.

15°. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do
atendimento:

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado
nas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presunção da boa-fé do usuário;
Igualdade; Eficiência; Segurança; Ética.

16°. Elementos básicos para o sistema de sinalização visual
das unidades de atendimento:

Balança ferroviária e rodoviária, scanner de carga, tomadas de energia elétrica, pilha de contêineres no pátio.

17°. Condições mínimas a serem observadas pelas unidades
de atendimento, em especial no que se refere à acessibilidade,
à limpeza e ao conforto:

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento
presencial, quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao
serviço e ao atendimento.

18°. Procedimentos para atendimento quando o sistema
informatizado se encontrar indisponível:

1. Presencial ou telefone, contatar a CODGEP - Coordenadoria de Gestão Portuária/Pátio.
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4.2.5 Servigo: Uso de Servigos Diversos Acessorios a
13°. Etapas, presentes e futuras, esperadas para a realizagaodos servigos, incluidas a estimativas de prazos: 1. Solicitaeao Via e-mail, telefone, presencial on per demanda compulsoria devido especificidades da carga ondo tipo de operaeao. Futuramente tais demandas deverao ser disponibilizadas para solicitaeao no sisternaSisport, quando estiver integralmente funcional e on—line.
14°. Mecanismos para a oonsulta pelos usuarios aoerca dasetapas, cumpridas e pendentes, para a realizaeao do servieosolicitado:

1. E—mail;2. Telefone;3. Presencial;4. Sistema SISPORT quando estiver on—line.
15°. Tratamento a ser dispensado aos usuarios quando doatendimento: O usuario devera receber, conforme os principios expresses na lei n0 13.460/17, um atendimento pautadonas seguintes diretrizes: Urbanidade; Respeito; Acessibilidade; Cortesia; Presuneao da boa—fé do usuario;Igualdade; Eficiéncia; Seguranga; Etica.
16°. Elementos basicos para o Sistema de sinalizagao visualdas unidades de atendimento: Balanga ferroviaria e rodoviaria, scanner de carga, tomadas de energia elétrica, pilha de contéineres no patio.

17°. Condieoes minimas a serem observadas pelas unidadesde atendimento, em especial no que se refere a acessibilidade,a limpeza e ao conforto:
O usuario do servieo pfiblico, conforme estabelecido pela lei n°13.460/17, tem direito a atendimentopresencial, quando necessario, em instalagoes salubres, seguras, sinalizadas, acessiveis e adequadas ao
servigo e ao atendimento.

18°. Procedimentos para atendimento quando o sisternainformatizado se encontrar indisponivel: 1. Presencial ou telefone, contatar a CODGEP — Coordenadoria de Gestao Portuaria/Patio.



19°. Outras informações julgadas de interesse dos usuários: A cobrança sobre este serviço se encontra detalhada, normatizada, regulamentada e numerada como tabela
VII na tarifa portuária do porto de Fortaleza disponível no site da empresa no link
http://www.docasdoceara.com.br/tarifa-portuaria.

4. SERVIÇOS
4.2 Serviços Diversos
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5. Outras Informações
5.1 Competências
Compete à CDC, sem exclusão de outros casos atribuídos em lei, e à Administração do Porto Organizado, em especial a Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, o Decreto 9.048,
de 10 de maio de 2017, e o Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013:

Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e os contratos de concessão;
Assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do porto ao comércio e à navegação;
Pré-qualificar os operadores portuários, de acordo com as normas estabelecidas pelo poder concedente;
Arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades;
Fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias;
Fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente;
Promover a remoção de embarcações ou cascos de embarcações que possam prejudicar o acesso ao porto;
Autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação na área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto;
Fiscalizar as áreas e instalações portuárias arrendadas, dentro dos limites dos portos organizados da CDC;
Elaborar, revisar e submeter à aprovação do Ministério da Infraestrutura, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento;
PDZ dos portos sob sua competência ou cuja administração esteja sob sua responsabilidade;
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4.2.5 Servigo: Uso de Servigos Diversos Acessérios @
19°. Outras informagoes julgadas de interesse dos usuérios: A cobranga sobre este servigo se encontra detalhada, normatizada, regulamentada e numerada como tabelaVII na tarifa portuaria do porto de Fortaleza disponivel no site da empresa no linkhttp: //www.docasdoceara.con1.br/tarifa-portuaria.

5. Outras Informaeflei
Compete a CDC, sem exclusao de outros casos atribuidos em lei, e a Administraeao do Porto Organizado, em especial a Lei 110 12.815, de 5 de junho de 2013, o Decreto 9.048,de 10 de maio de 2017, e o Decreto 110 8.033, de 27 de junho de 2013:

Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e 05 contratos de concesséo;
Assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do porto ao comércio e a navegaeao;
Pré—qualificar os operadores portuarios, de acordo com as normas estabeleeidas pelo poder concedente;
Arrecadar os valores das tarifas relativas as suas atividades;
Fiscalizar ou executar as obras de construgao, reforma, ampliaeao, melhoramento e conservagao das instalaeoes portuarias;
Fiscalizar a operaeao portuéria, zelando pela realizaeao das atividades com regularidade, eficiéncia, seguranea e respeito ao meio ambiente;
Promover a remoeao de embareaeoes ou cascos de embarcagoes que possam prejudicar o acesso ao porto;
Autorizar a entrada e saida, inclusive atracaeao e desatracaeao, o fundeio e o tréfego de embarcagfio na area do porto, ouvidas as dernais autoridades do porto;
Fiscalizar as areas e instalagoes portuérias arrendadas, dentro dos limites dos portos organizados da CDC;
Elaborar, revisar e submeter a aprovaeao do Ministério da Infraestrutura, 0 Plano de Desenvolvimento e Zoneamento;00

00
00

00
00

0

PDZ dos portos sob sua competéneia ou cuja administraeao esteja sob sua responsabilidade;



Autorizar a movimentação de carga das embarcações, ressalvada a competência da autoridade marítima em situações de assistência e salvamento de
embarcação, ouvidas as demais autoridades do porto;
Suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do porto, ressalvados os aspectos de interesse da autoridade marítima responsável pela
segurança do tráfego aquaviário;
Reportar infrações e representar perante à ANTAQ, visando à instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades previstas em lei, em regulamento e
nos contratos;
Adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no porto;
Prestar apoio técnico e administrativo ao conselho de autoridade portuária e ao órgão de gestão de mão de obra;
Estabelecer o horário de funcionamento do porto, observadas as diretrizes do Ministério da Infraestrutura, e as jornadas de trabalho no cais de uso público;
Organizar a guarda portuária, em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente;
Promover a realização de obras e serviços de construção e melhoramento dos portos, de suas infraestruturas de proteção e de acesso aquaviário sob sua jurisdição ou
responsabilidade;
Promover a realização de obras e serviços necessários à proteção dos portos ou de seus acessos, sob sua jurisdição ou responsabilidade;
Estabelecer, se necessário, escritórios ou representações;
Elaborar o edital e realizar os procedimentos licitatórios para contratos de concessão e arrendamentos, sempre que determinado pela Secretaria Nacional de Portos e
Transportes Aquaviários, do Ministério da Infraestrutura, nos termos do §5º do art. 6º da Lei nº 12.815/ 2013;
Estabelecer o regulamento de exploração do porto, observadas as diretrizes da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, do Ministério da Infraestrutura;
Decidir sobre conflitos que envolvam agentes que atuam no porto organizado, ressalvadas as competências das demais autoridades públicas;

Explorar, direta ou indiretamente, as áreas não afetas às operações portuárias, desde que as destinações estejam previstas no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento
do Porto a critério da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, do Ministério da Infraestrutura.

Exercer a coordenação das comissões locais de autoridades nos portos. O disposto nos incisos IX e X do caput não se aplica à embarcação militar que não esteja
praticando comércio, nos termos do § 3º do art. 17 da Lei nº 12.815;

5. Outras Informações
5.1 Competências
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5. Outras Informacfiei ‘5.1 Competéncias mmm
. Autorizar a movimentagao de carga das embarcagoes, ressalvada a competéncia da autoridade maritima em situagoes de assisténcia e salvamento deembarcagao, ouvidas as demais autoridades do porto;0 Suspender operagoes portuarias que prejudiquem o funcionamento do porto, ressalvados 0s aspectos de interesse da autoridade maritima responsavel pelaseguranga do trafego aquaviario;0 Reportar infragées e representar perante a ANTAQ, visando a instauragao de processo administrative e aplicagao das penalidades previstas em lei, em regulamento e

nos contratos;
Adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no porto;
Prestar apoio técnico e administrativo ao conselho de autoridade portuéria e ao orgao de gestao de mao de obra;
Estabelecer o horario de funcionamento do porto, observadas as diretrizes do Ministério da Infraestrutura, e as jornadas de trabalho no cais de uso pfiblico;
Organizar a guarda portuaria, em conformidade com a regulamentagao expedida pelo poder conoedente;00

00
0

Promover a realizagao de obras e servigos de oonstrugao e melhoramento dos portos, de suas infraestruturas de protegao e de acesso aquaviario sob sua jurisdigao ouresponsabilidade;
Promover a realizagao de obras e servigos necessaries a protegao dos portos ou de seus acessos, sob sua jurisdigao ou responsabilidade;00 Estabelecer, se necessario, escritérios ou representagoes;0 Elaborar o edital e realizar os procedimentos licitatérios para contratos de concessao e arrendamentos, sempre que determinado pela Secretaria Nacional de Portos eTransportes Aquaviarios, do Ministério da Infraestrutura, nos termos do §5° do art. 6° da Lei n° 12.815/ 2013;0 Estabelecer o regulamento de exploragao do porto, observadas as diretrizes da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviarios, do Ministério da Infraestrutura;
Decidir sobre conflitos que envolvam agentes que atuam no porto organizado, ressalvadas as competéncias das demais autoridades pfiblicas;00 Exercer a coordenagao das cornissoes locais de autoridades nos portos. O disposto nos incisos IX e X do caput n50 se aplica aembarcagao militar que nao estejapraticando comércio, nos termos do § 3° do art. 17 da Lei no 12.815;

. Explorar, direta ou indiretarnente, as areas n50 afetas as opera§6es portuarias, desde que as destinaooes estejam previstas no Plano de Desenvolvimento e Zoneamentodo Porto a critério da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviarios, do Ministério da Infraestrutura.



Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e os contratos de concessão;
Assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do Porto ao comércio e à navegação;
Pré-qualificar os operadores portuários, de acordo com as normas estabelecidas pelo poder concedente;
Arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades;
Fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias;
Fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente;
Promover a remoção de embarcações ou cascos de embarcações que possam prejudicar o acesso ao Porto;
Autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação na área do Porto, ouvidas as demais autoridades do Porto;
Autorizar a movimentação de carga das embarcações, ressalvada a competência da autoridade marítima em situações de assistência e salvamento de embarcação, ouvidas
as demais autoridades do Porto;
Suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do Porto, ressalvados os aspectos de interesse da Autoridade Marítima responsável pela segurança do
tráfego aquaviário;
Reportar infrações e representar perante à ANTAQ, visando à instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades previstas em lei, em regulamento e nos
contratos;
Adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no Porto;
Prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho de Autoridade Portuária e ao Órgão de Gestão de Mão de Obra;
Estabelecer o horário de funcionamento do Porto, observadas as diretrizes da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários da Presidência da República, e as
jornadas de trabalho no cais de uso público;
Organizar a guarda portuária, em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente.

5.2 Atividades
5.2.1 Compete dentro dos limites da Área do Porto Organizado:

5. Outras Informações
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5. Outras Informaqfies 0
5.2.1 Compete dentro dos limites da Area do Porto Organizado: a
. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e os contratos de concessao;

Assegurar 0 gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do Porto ao comércio e a navegagéo;
Pré—qualificar 0s operadores portuérios, de acordo com as normas estabelecidas pelo poder concedente;
Arrecadar os valores das tarifas relativas as suas atividades;
Fiscalizar ou executar as obras de construe-50, reforma, ampliagfio, melhoramento e conservaeao das instalagoes portuérias;
Fiscalizar a operagao portuéria, zelando pela realizagao das atividades com regularidade, eficiéncia, seguranga e respeito ao meio ambiente;
Promover a remoefio de embarcagoes ou cascos de embarcagées que possam prejudicar o acesso ao Porto;
Autorizar a entrada e saida, inclusive atracagfio e desatracagao, o fundeio e o tréfego de embarcagao na area do Porto, ouvidas as demais autoridades do Porto;66
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Autorizar a movirnentagao de carga das embarcagoes, ressalvada a competéncia da autoridade maritima ern situa§6es de assisténcia e salvamento de embarcagéo, ouvidasas demais autoridades do Porto;
Suspender operagfies portuarias que prejudiquem o funcionamento do Porto, ressalvados os aspectos de interesse da Autoridade Maritima responsavel pela seguranga do0

tréfego aquaviario;
O Reportar infragoes e representar perante a ANTAQ, visando a instauragao de processo administrativo e aplicagfio das penalidades previstas em lei, em regulamento 6 nos

contratos;
O Adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no Porto;
O Prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho de Autoridade Portuéria e ao érgfio de Gestfio de M50 de Obra;
O Estabelecer o horério de funcionamento do Porto, observadas as diretrizes da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviérios da Presidéncia da Repfiblica, e asjornadas de trabalho no cais de uso pfiblico;
O Organizar a guarda portuéria, em conformidade com a regulamentagéo expedida pelo poder ooncedente.



Estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da bacia de evolução do Porto;
Delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeio para carga e descarga, de inspeção sanitária e de Polícia Marítima;
Delimitar as áreas destinadas a navios de guerra e submarinos, plataformas e demais embarcações especiais, navios em reparo ou aguardando atracação e navios com
cargas inflamáveis ou explosivas;
Estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos navios, em função dos levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade;
Estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensões máximas dos navios que trafegarão, em função das limitações e características físicas do cais do Porto.

Delimitar a área de alfandegamento;
Organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de cargas e de pessoas.

5.2.1.1 Sob a Coordenadoria Marítima

5.2.1.2 Sob a Coordenadoria da Autoridade Aduaneira

5.3.1 Infraestrutura do Porto de Fortaleza

Infraestrutura é compreendida por terrenos, enrocamentos, pátios, armazéns, edificações, reservatórios, cais, rampa e vias de circulações internas e terminal de passageiro. No
serviço de infraestrutura terrestre, o Porto oferece as facilidades para movimentação de mercadorias e no trânsito de passageiros, oriundo ou destinado de navios atracados no
Porto. Referente à utilização terrestre levando-se consideração os seguintes itens:

Acesso rodoviário e ferroviário;Linhas férreas para portalino e guindastes;
Muros de fechamentos, guaritas e arruamentos;
Subestação elétrica e torre de controle;

Instalação elétrica de distribuições, alimentação e iluminações;
Instalação de segurança industrial e patrimonial;
Sinalização horizontal e vertical;
Sistema de drenagem;

5.2.1 Compete dentro dos limites da Área do Porto Organizado:
5. Outras Informações

5.3.1.1 Infraestrutura Terrestre

5.3 Outros Produtos e Serviços Disponibilizados aos Usuários e Clientes

37

5. Outras Informagoes
5.2.1 Compete dentro dos limites da Area do Porto Organizado:
5.2.1.1 Sob a Coordenadoria Maritima

O

Estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da bacia de evolugao do Porto;
Delimitar as areas de fundeadouro, de fundeio para carga e descarga, de Inspegao sanitaria e de Policia Maritima;
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Delimitar as areas destinadas a navios de guerra e submarinos, plataformas e demais embarcagées especiais, navios em reparo ou aguardando atracagao e navios comcargas inflamaveis ou explosivas;
Estabelecer e divulgar o calado maximo de operagao dos navios, em fungao dos levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade;
Estabelecer e divulgar o porte bruto maximo e as dimensées méximas dos navios que trafegarao, em fungao das limitagoes e caracteristicas fisicas do cais do Porto.

5.2.1.2 Sob a Coordenadoria da Autoridade Aduaneira
Delimitar a area de alfandegamento;

O Organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veiculos, unidades de cargas e de pessoas.
5.3 Outros Produtos e Servigos Disponibilizados aos Usuarios e Clientes
5.3.1 Infraestrutura do Porto de Fortaleza

Infraestrutura é compreendida por terrenos, enrocamentos, patios, armazéns, edificaooes, reservatérios, cais, rampa e vias de circulagées internas e terminal de passageiro. Noservigo de infraestrutura terrestre, o Porto oferece as facilidades para movimentagao de mercadorias e no trénsito de passageiros, oriundo ou destinado de navios atracados noPorto. Referente a utilizagao terrestre levando—se consideragao 0s seguintes itens:

066
0 Acesso rodoviério e ferroviario;Linhas férreas para portalino e guindastes;

Muros de fecharnentos, guaritas e arruamentos;
Subestaeao elétrica e torre de controle;

O
O
O
O

Instalagao elétrica de distribuigoes, alimentagao e ilumina96es;Instalagao de seguranga industrial 6 patrimonial;
Sinalizagao horizontal 6 vertical;Sistema de drenagem;



A Infraestrutura marítima de proteção e acesso, indicada na Carta Náutica n° 701, abrange molhe, canal de acesso, bacia de evolução, área de fundeio e bóias.

No serviço de atracação das embarcações, o Porto de Fortaleza oferece facilidades referentes à utilização das instalações de CAIS COMERCIAL ou PIER para realizar
operações de carregamento ou descarga de mercadoria, receber abastecimento e suprimento diversos, oferecer apoio logístico a embarcação ou movimentar passageiros
considerando-se os itens abaixo:

Píer (formado pelos berços 201 e 202), profundidade 12,0m;
Cais com 06 berços (comprimento operacional 1404,0m),
profundidades de 6 a 12m;

Ponte de acesso ao terminal de petroleiros;Defensas, cabeços e escadas de cais.

No serviço de armazenagem o Porto oferece as facilidades de fiel depositário na guarda das mercadorias depositadas nas instalações dos armazéns, pátios cobertos ou
descobertos.

Armazéns de uso comum;
Cinco armazéns de primeira linha estão dispostos no Porto de
Fortaleza. Os armazéns são identificados por A-1, A-2, A-3, A-
4, armazém removível C6, Galpão de Manutenção e Câmaras
Frigoríficas;

Pátios de uso comum;
Pessoal utilizado;
Pátios. O Porto do Mucuripe dispõe de um pátio utilizado para a
armazenagem de cargas com área total de 158.704,82m2.

5.3.1.3 Infraestrutura Marítima

5.3.1.4 Infraestrutura de Acostagem

5.3.1.5 Armazenamento

5. Outras Informações
5.3.1.2 Infraestrutura Terrestre

38Instalações comuns para movimentação de granéis sólidos;
Instalações comuns para movimentações de granéis
líquidos e produtos gasosos (liquefeitos);
Fiscalização e vigilância eletrônica;
Programação de movimentação de embarcações;

Instalações sanitárias, vestiários, refeitórios;Segurança e instalações de apoio para passageiros embarque/desembarque
de passageiro (Terminal Marítimo de Passageiros);
Atendimento de primeiros socorros (ambulância equipada);
Instalações e equipamento para emergências ambientais.

5. Outras Informagoes 0
5.3.1.2 Infraestrutura Terrestre mummoms Pamum

Instalagoes sanitarias, vestiarios, refeitérios;O Instalagoes comuns para movimentagoes de granéis Seguranea e instalagfies de apoio para passageiros embarque/desembarqueliquidos e produtos gasosos (liquefeitos); de passageiro (Terminal Maritimo de Passageiros);
Atendimento de primeiros socorros (ambulancia equipada);

- Instalagoes cornuns para movimentagao de granéis sélidos; OO

- Fiscalizagao e vigilancia eletronica; 99

- Programagao de movimentagao de embarcagoes; Instalagoes e equiparnento para emergéncias ambientais.
5.3.1.3 Infraestrutura Maritima

A Infraestrutura maritima de protegao e acesso, indicada na Carta Nautica n° 701, abrange molhe, canal de acesso, bacia de evolugao, area de fundeio e béias.
5.3.1.4 Infraestrutura de Acostagem

No servigo de atracagao das embarcagoes, o Porto de Fortaleza oferece facilidades referentes a utilizagao das instalagoes de CAIS COMERCIAL ou PIER para realizaroperaeoes de carregarnento ou descarga de mercadoria, receber abastecimento e suprimento diversos, oferecer apoio logistico a embarcagao ou movimentar passageirosconsiderando—se os itens abaixo:
9 Pier (formado pelos bereos 201 e 202), profundidade 12,0m; O Ponte de acesso ao terminal de petroleiros;

- Cais com 06 bergos (comprimento operacional 1404,0m), O Defensas, cabegos e escadas de cais.
profundidades de 6 a 12m;

5.3.1.5 Armazenamento
No servigo de armazenagem o Porto oferece as facilidades de fiel depositario na guarda das mercadorias depositadas nas instalagoes dos arrnazéns, patios cobertos oudescobertos.

O Armazéns de uso comum; 0 Patios de uso comum;9 Cinco armazéns de primeira linha estao dispostos no Porto de 0 Pessoal utilizado;
Fortaleza. OS armazens sao 1dent1ficados por A'l’ A'2’ A3, A' 9 Patios. 0 Porto do Mucuripe disp6e de um patio utilizado para a4, armazém removivel C6, Galpao de Manutengao e Camaras armazenagem de cargas com area total de 158.704,82m2.Frigorificas;

emu



6.2.1 Propriedade dos Operadores Portuários Privados
Empilhadeira Reach Stacker;
Descarregador e carregador de granéis sólidos;

Sistema de correias transportadoras;
Dois Guindastes MHC sobre rodas;

6.2.2 Propriedade da Companhia Docas do Ceará
Balança rodo ferroviária e rodoviária;
Scanner para fiscalização alfandegária não invasiva de
cargas.

No serviço de disponibilização das facilidades de apoio operacional para atividades não atreladas a operação de movimentação de mercadorias oriundas ou destinadas
às embarcações, o porto oferece facilidades considerando-se os seguintes itens:

Fornecimento de água potável;
Suprimentos de energia elétrica para as embarcações nas
instalações portuárias;

Fornecimento de energia elétrica para contêineres
refrigerados;
Estadias de pequenas embarcações nas instalações portuárias;

Fornecimento de certidão, certificado de pesagem, expediente
para transferência de mercadorias entre navios, relatórios
estáticos e desempenho operacional, tarifa portuária e cartão
eletrônico de acesso de pessoas e veículos;

Utilização de áreas do porto para atividades de apoio à
operação de navios.

6.2.3 Instalações Operacionais

5.3 Outros Produtos e Serviços Disponibilizados aos Usuários e Clientes
5. Outras Informações
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5. Outras Informagées 0
5.3 Outros Produtos e Servigos Disponibilizados aos Usuérios e Clientes Wmfiaim
5.3.1 Equipamentos @
6.2.1 Propriedade dos Operadores Portuérios Privados

O Empilhadeira Reach Stacker; O Sistema de correias transportadoras;O Descarregador e carregador de granéis sélidos; O Dois Guindastes MHC sobre rodas;
6.2.2 Propriedade da Companhia Docas do Ceara

- Balanga rodo ferroviéria e rodoviaria;
O Scanner para fiscalizagao alfandegaria nao invasiva decargas.

6.2.3 Instalagées Operacionais
N0 servigo de disponibilizagao das facilidades de apoio operacional para atividades n50 atreladas a operagfio de movimentagéo de mercadorias oriundas ou destinadasas embarcag6es, o porto oferece facilidades considerando—se os seguintes items:
0 Fornecimento de agua potével; O Fornecimento de energia elétrica para contéineres
O Suprimentos de energia elétrica para as embarcagées nas refugerados;instalagées portuérias; Estadias de pequenas embarca96es nas instalagées portuarias;99O Fornecimento de certidao, certificado de pesagem, expediente Utilizagao de areas do pOI'tO para atividades de apoio 51para transferéncia de mercadorias entre navios, relatérios operagao de navios.

estaticos e desempenho operacional, tarifa portuéria e cartfioeletrénico de acesso de pessoas e veiculos;



A operação e o atendimento às embarcações no Porto de Fortaleza funcionará 24 horas por dia observadas as disposições legais pertinentes e osacordos trabalhistas regularmente aprovados entre as partes.

Para atender as operações portuárias, o funcionamento do Porto é contínuo, 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, em regime de 04 (quatro) turnos
de 06 (seis) horas, assim distribuídos:

1º turno: 07:00 às 13:00 horas

De segunda a sexta-feira: horário corrido de 07:00 às 23:00 horas Sábado: de 07:00 às 19:00 horas.
Obs.: Excepcionalmente poderão ser recebidos e/ou expedidos contêineres fora dos horários, desde que agendado com o operador portuário.

Para atendimento às atividades administrativas da CDC, os setores competentes funcionam de segunda a sexta-feira em dois turnos de 04 (quatro) horas, assim
distribuídas:

1º turno: 07:00 às 11:00 horas
2º turno: 13:00 às 17:00 horas

5.4.1 Horário Operacional

5.4.2 Horário de Recepção e Expedição de Contêineres para Fora do Porto

5.4.3 Horário Administrativo

5. Outras Informações
5.4 Horários
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2º turno: 13:00 às 19:00 horas
3º turno: 19:00 às 01:00 horas
4º turno: 01:00 às 07:00 horas

5. Outras Informacfiei 0
, . nousoocmu5.4 Horarlos WWW...“

A operagao e o atendimento as embarcagoes no Porto de Fortaleza funcionara 24 horas por dia observadas as disposigoes legais pertinentes e 05 aacordos trabalhistas regularmente aprovados entre as partes.
5.4.1 Horario Operacional

Para atender as operagoes portuarias, 0 funcionamento do Porto é continuo, 24 horas por dia, inclusive sabados, domingos e feriados, em regime de 04 (quatro) turnos
de 06 (seis) horas, assim distribuidos:
O 1° turno: 07:00 55 13:00 horasO 20 turno: 13:00 as 19:00 horas
. 3° turno: 19:00 515 01:00 horas
. 4° turno: 01:00 515 07:00 horas

5.4.2 Horario de Recepgao e Expedigao de Contéineres para Fora do Porto
De segunda a sexta-feira: horario corrido de 07:00 as 23:00 horas Sabado: de 07:00 as 19:00 horas.Obs.: Excepcionalmente poderao ser recebidos e/ou expedidos contéineres fora dos horarios, desde que agendado com o operador portuario.

5.4.3 Horario Administrativo
Para atendimento as atividades administrativas da CDC, os setores competentes funcionam de segunda a sexta—feira em dois turnos de 04 (quatro) horas, assimdistribuidas:
O 10 turno: 07:00 as 11:00 horas
0 2° turno: 13:00 as 17:00 horas



A Companhia Docas do Ceará manterá em seu site, www.docasdoceara.com.br, informações referentes aos principais prestadores de serviços e
fornecedores atuantes na atividade portuária, como indicativo aos tomadores desses serviços e contratantes dos fornecimentos.

As condições gerais para utilização dos serviços e das instalações da Companhia Docas do Ceará poderão ser acessadas no portal da empresa
http://www.docasdoceara.com.br, no link “Documentos”, item: Regulamento de Exploração do Porto de Fortaleza.

O novo marco regulatório do subsetor portuário no Brasil trouxe modificações significativas no que se refere à aplicação das penalidades por cometimento de
infrações e violação de proibições no Porto Organizado, atividade que agora cabe exclusivamente à Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ;
As infrações e proibições aplicáveis à atividade portuária estão disseminadas na legislação específica. As penalidades aplicáveis a essas infrações estão estabelecidas
em diversas Resoluções da ANTAQ mas, em especial, na Resolução nº 3.274/2014, que APROVA A NORMA QUE DISPÕE SOBRE A FISCALIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS E ESTABELECE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS;
À Companhia Docas do Ceará cabe apenas à fiscalização suplementar à da ANTAQ no relacionamento com Operadores Portuários e Arrendatários e a informação de
infrações àquela Agência;
Para ter acesso às informações relativas às infrações, proibições e penalidades, o usuário deverá acessar o site da CDC http://www.docasdoceara.com.br, selecionar o
link “Documentos”, item: Regulamento de Exploração do Porto de Fortaleza.

5. Outras Informações
5.5 Prestadora de Serviço

5.6 Condições Gerais para Utilização dos Serviços do Porto

5.7 Infrações, Proibições e Penalidades
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5.5 Prestadora de Servigo a
O A Companhia Docas do Cearé manteré em seu site, www.docasdoceara.com.br, informaeoes referentes aos principais prestadores de servigos efornecedores atuantes na atividade portuéria, como indicative aos tomadores desses servieos e contratantes dos fornecimentos.

5.6 Condigoes Gerais para Utilizagao dos Servigos do Porto
. As condigoes gerais para utilizagao dos servigos e das instalagoes da Companhia Docas do Cearé poderao ser acessadas no portal da empresahttp: //Www.docasdoceara.com.br, no link “Documentos”, item: Regulamento de Exploraefio do Porto de Fortaleza.

5.7 Infragoes, Proibigoes e Penalidades
O O novo marco regulatério do subsetor portuario no Brasil trouxe modificaeées significativas no que se refere a aplicaefio das penalidades por cometimento deinfragoes e Violagao de proibieoes no Porto Organizado, atividade que agora cabe exclusivamente a Agéncia Nacional de Transportes Aquaviérios — ANTAQ;
Q As infragoes e proibieoes aplicéveis a atividade portuéria estfio disseminadas na legislaeao especifica. As penalidades aplicaveis a essas infragoes estfio estabelecidasem diversas Resolu§6es da ANTAQ mas, em especial, na Resolueao n0 3274/2014, que APROVA A NORMA QUE DISPOE SOBRE A FISCALIZAQAO DA

PRESTAQAO DOS SERVICOS PORTUARIOS E ESTABELECE INFRACOES ADMINISTRATIVAS;
- A Companhia Docas do Cearé cabe apenas a fiscalizaeao suplementar a da ANTAQ no relacionamento com Operadores Portuérios e Arrendatarios e a informaeio deinfraeoes aquela Agéncia;
O Para ter acesso as informaqoes relativas as infragées, proibi§6es e penalidades, o usuério deveré acessar 0 site da CDC http://www.docasdoceara.com.br, selecionar 0link “Documentos”, item: Regulamento de Exploraeao do Porto de Fortaleza.


