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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
PORTO DE SANTOS
ATA DA 377ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, na
sala de reuniões da sede do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Santos –
CAP/SANTOS, situado na Rua Augusto Severo, número sete, décimo terceiro andar, em Santos,
Estado de São Paulo, realizou-se a tricentésima septuagésima sétima Reunião Plenária
Ordinária do Conselho de Autoridade Portuária, sob a presidência de Jean Paulo Castro e Silva.
Estiveram presentes os Representantes do Poder Público: Jean Paulo Castro e Silva, pela
SEP; CMG Ricardo Fernandes Gomes, pela Autoridade Marítima; Cleiton Alves dos Santos João
Simões, pela Receita Federal do Brasil;Angelino Caputo e Oliveira e Paulino Vicente, pela
Administração do Porto;João Henrique Poiani, pelo Estado e José Eduardo Lopes,pelo
Município.Os Representantes da Classe Empresarial: Henry Robinson e José Di Bella Filho,
pelos titulares de arrendamentos de instalações portuárias no porto organizado indicados pela
Associação Brasileira de Terminais Portuários – ABTP; Eliezer da Costa Giroux e José Eduardo
Bechara,pelos representantes dos operadores portuários indicados pelo Sindicato dos
Operadores Portuários do Porto; Martin Aron, pelos representantes dos usuários indicados pela
ACS eAntônio Carlos Duarte Sepúlveda, pela Associação Brasileira de Terminais e Recintos
Alfandegados - ABTRA.Os Representantes dos Trabalhadores Portuários:não houve
representantes.Estiveram

ausentes:

Daniel

Gustavo

Braz

Rocha,

representante

do

VIGIAGRO;Marco Antonio Tadeu Deniz Sanches, representante da FENCCOVIB; Rodnei
Oliveira da Silva, representante dos trabalhadores portuários avulsos do Porto indicado pela
Federação Nacional de Estiva – FNE; e, Guilherme do Amaral Távora e Robson Apolinário,
representante dos demais trabalhadores portuários locais indicados pela Federação Nacional
dos Portuários – FNP. Fica registrado que todos os Conselheiros acima citados justificaram suas
ausências através de cartas e e-mails enviados à Secretaria Executiva do CAP. Fica registrado
que o Sr. Francisco das Chagas Alexandre de Assis, representante da ANVISA, enviou e-mail a
esta secretaria comunicando que foi removido para outra unidade e não representa mais o
PVPAF-Santos neste Colegiado, cargo que deverá ser ocupado por seu substituto Sr. Rogério
Lopes, assim que publicada a portaria da nomeação pela SEP. Participou ainda, como
convidado, Marcio Calves, representante do CAP no Conselho de Administração da CODESP.
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Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário Executivo, Jorge
Leite dos Santos e apoio dos Técnicos Portuários Rodrigo Dias Calafate e Thiago Rodrigues

Alves. Dando início aos trabalhos, o Presidente passou ao item I – ABERTURA, onde foi
submetida aos Conselheiros a Ata da 376ª Reunião, realizada no dia 27de janeiro de 2015, que
lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Na sequência, foi dado
posse aos Membros representantes da classe empresarial, representantes do Sindicato dos
Operadores Portuários do Porto, Srs. Eliezer da Costa Giroux (titular) e José Eduardo Bechara
(suplente), indicados através da portaria nº 013, de 29/01/2014, do Ministro de Estado Chefe da
Secretaria de Portos da Presidência da República, em substituição aos Srs. Flávio Eduardo
Pinto Rodrigues (titular) e Querginaldo Alves de Camargo (suplente). Ato contínuo foi assinado
os respectivos Termos de Posse. Em seguida, o Presidente do Colegiado deu as boas vindas
aos novos Conselheiros desejando sucesso em seus mandatos neste Colegiado, enfatizando
também, os agradecimentos aos ex-Conselheiros Flávio Rodrigues e Querginaldo Camargo
pelos serviços prestados durante suas gestões.Na sequência, passou às Comunicações do
Presidente,onde o presidente parabenizou o Porto de Santos pelo recebimento da embarcação
CMA CGM Tigris, maior navio de contêineres da costa brasileira e destacou a realização do
Fórum Operação Safra 2015. Prosseguindo, comunicou que no Diário Oficial da União, de
10/02/2015, foi publicado o aviso de licitação cujo objeto é a contratação de empresa ou
consórcio de empresas para a Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Dragagem e
Execução das Obras de Dragagem por resultado para readequação da Geometria do Canal de
Acesso ao Porto de Santos. Em seguida, o Conselheiro Angelino Caputo informou que a
licitação da CODESP referente ao Trecho 1 do canal e acesso aos berços também já havia sido
publicada e que a prorrogação destes serviços nos Trechos 2, 3 e 4 já foi assinada. Novamente
com a palavra, o Presidente do Conselho, finalizando suas comunicações iniciais, explicou que o
motivo da corrente reunião ter tido seu início previamente atrasado para às 15 horas foi devido à
realização da reunião para a apresentação das diretrizes e recomendações da SEP para os
novos processos que integram o Projeto de Modernização da Gestão Portuária, que teve a
participação de representantes da DELOITTE, CODESP, CDRJ e CDP. Não havendo outras
manifestaçõeso Presidente passou ao ItemII – ORDEM DO DIA:Os assuntosreceberam as
seguintes manifestações: II.01 – Relatório referente a elaboração da Agenda Temática do CAP
para 2015, com as retificações solicitadas pela Plenária na última reunião. Relativamente ao
Grupo de Custeio e Tarifas, especificamente no item “b” dos objetivos, o Relator do Tema,
Conselheiro Carlos Magano, conforme solicitado pelo Colegiado, propôs previamente o seguinte
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Texto para o seu item: “Contribuir para o estabelecimento de uma política tarifária que suporte a
boa execução orçamentária e a melhoria da qualidade de serviços no Condomínio Portuário,
com eficiência operacional”. Colocado em votação a proposta foi aprovada por unanimidade.
Com referência ao Grupo de Gestão Operacional, especificamente no item Temas Prioritários, o
Presidente do Colegiado propôs ao Relator, Sr. José Bechara, a inclusão dos seguintes temas:
1) Evolução do Porto Sem Papel e 2) Porto 24 horas, em seguida, o Conselheiro Antônio
Sepúlveda propôs que nos objetivos do Grupo fosse acrescentado o item “c” com a seguinte
redação: “Verificar pontos de melhoria para o bom funcionamento do Porto 24 horas”. Colocada
em votação as propostas do Presidente e do Conselheiro foram aprovadas por unanimidade. Na
sequência, com relação ao Grupo de Infraestrutura e Investimentos, o Presidente do Colegiado
propôs ao Relator do Tema, Sr. Henry Robinson, a inclusão do seguinte tema: 1) Manutenção da
Infraestrura Portuária. Colocada em votação o Colegiado aprovou a proposta por unanimidade.
Por fim, o Conselho de Autoridade Portuária registra que aprova o 4º Relatório da Agenda
Temática do CAP para 2015, com as retificações aprovadas anteriormente. II.02 – Atualização
da Composição da Comissão para Acompanhamento da Agenda Temática do CAP para 2015,
nomeada através da Resolução CAP nº 01.2015, devido a saída dos Conselheiros Flavio
Eduardo Pinto Rodrigues e Querginaldo Camargo. Conforme proposto em Plenária, o Colegiado
aprovou a indicação dos Conselheiros Eliezer da Costa Giroux, que será responsável pelo tema
“Qualificação de Recursos Humanos”, e, José Eduardo Bechara, que será responsável pelo
tema “Gestão Operacional”, para integrarem a referida Comissão, que a partir desta data,
passará a figurar da seguinte forma: José Di Bella Filho, Henry Robinson, Carlos Eduardo Bueno
Magano, Eliezer da Costa Giroux, José Eduardo Bechara, Eduardo Lopes e Martin Aron. Para o
assunto foi emitida a Resolução CAP nº 02.2015. II.03 – Atualização da Composição da
Comissão de Assuntos sobre a Qualificação e Treinamento dos Trabalhadores Portuários –
CQTT, nomeada através da Resolução CAP nº 04.2014, devido a

saída dos Conselheiros

Antonio Maurício Ferreira Netto, Flavio Eduardo Pinto Rodrigues e Querginaldo Camargo.
II.04 – Atualização da Composição da Comissão para Acompanhamento dos Serviços de
Dragagem no Porto de Santos, nomeada através da Resolução CAP nº 01.2014, devido a saída
dos Conselheiros Antonio Maurício Ferreira Netto, Flavio Eduardo Pinto Rodrigues e
Querginaldo Camargo. II.05 – Atualização da Composição do Grupo Econômico Financeiro GEF, nomeada através da Resolução CAP nº 12.2011, e atualizada através da Resolução CAP
nº 02.2014, devido a saída do Conselheiro Flavio Eduardo Pinto Rodrigues. Com referência aos
itens supracitados, o Conselho de Autoridade Portuária decidiu por unanimidade revogar as
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seguintes Resoluções: a) CAP nº 01.2014, que nomeou a Comissão para Acompanhamento dos
Serviços de Dragagem no Porto de Santos; b) CAP nº 12.2011 e 02.2014, que regulamentou e
nomeou o Grupo Econômico Financeiro – GEF, e, c) CAP nº 04.2014, que nomeou a Comissão
de Assuntos sobre a Qualificação e Treinamento dos Trabalhadores Portuários – CQTT. O
Colegiado registra ainda, que os assuntos tratados pelas referidas comissões serão a partir
desta data tratados pela Comissão de Agenda Temática, nomeada através da Resolução CAP
nº 01.2015, através de seus Coordenadores de Grupo. Em seguida, o Conselheiro Henry
Robinson propôs ao Presidente do Colegiado a indicação de representante da SEP para
participar dos trabalhos da Comissão da Agenda Temática, especificamente no grupo de
Qualificação de Recursos Humanos. A proposta foi acolhida por unanimidade. Fica facultada a
presença dos envolvidos nos assuntos a serem discutidos pela Comissão por videoconferência.
II.06 – Relatório nº 01.2015, de 11/02/2015, do Grupo Econômico Financeiro - GEF. Tendo em
vista a ausência, por razões médicas, do Relator do Grupo, Sr. Carlos Magano, o Presidente do
Colegiado passou a palavra ao Conselheiro José Di Bella, que fez um breve relato sobre o tema,
em seguida, o Colegiado agradeceu ao Conselheiro pelas informações prestadas, e, após
debates ocorridos durante a reunião, o Conselho de Autoridade Portuária propôs que a
Comissão de Agenda Temática realize um trabalho prioritário em conjunto com a CODESP
visando a emitir manifestação do CAP sobre tarifas portuárias, em seguida, solicitou que o
referido relatório fique anexo à Ata. II.07 – Relatos dos membros da Comissão da Agenda
Temática do CAP.O Conselheiro José Di Bella, Relator do Tema Planejamento, comunicou que
amanhã haverá uma reunião da Comissão na CODESP, para que o Diretor de Planejamento
Estratégico e Controle da Autoridade Portuária apresente o Plano Mestre. Na sequência, o
Conselheiro José Eduardo Bechara, Relator do Tema Gestão Operacional, informou que vai
entrar em contato com o Diretor de Infraestrutura e Execução de Obras, juntamente com o
Diretor de Planejamento Estratégico e Controle, ambos da Autoridade Portuária, para propor
uma reunião acerca do VTMIS e PORTOLOG. Em seguida, o Conselheiro Henry Robinson,
Relator do Tema Infraestrutura e Investimentos, também informou que irá propor uma reunião
com os mesmos diretores citados anteriormente, para tratar a respeito da utilização dos R$ 50
milhões disponíveis no orçamento da CODESP. Além disso, informou que irá agendar reunião
com os componentes de seu Grupo de trabalho, solicitando a possibilidade de participação por
videoconferência do responsável da SEP pela dragagem do Porto de Santos, para
acompanhamento do processo licitatório iniciado em Brasília. Solicitará também, reunião com
representantes da CODESP para obter informações atualizadas a respeito do planejamento e
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das obras do Trecho 1 da Avenida Perimetral da margem direita e do andamento das obras
ferroviárias. A seguir, o Conselheiro Eduardo Lopes, Relator do Tema Sustentabilidade, informou
que a expectativa é que a reunião de seu Grupo ocorra na 2ª quinzena de março, após reuniões
prévias com representantes do IBAMA, CODESP e da CETESB. Por fim, o Conselheiro Eliezer
Giroux, Relator do Tema Qualificação de Recursos Humanos, informou que o Grupo está
buscando dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo CENEP e que para isso irá
agendar reunião com o Diretor de Planejamento Estratégico e Controle da Autoridade Portuária.
A seguir, o Presidente passou ao item: III – ASSUNTOS GERAIS: Os assuntos receberam as
seguintes manifestações: III.01 – Carta DC/58.2015, de 06/02/2015, em atendimento a Carta
CAP/02.2015, de 07/01/2015, por meio da qual solicitou confirmação se nas Revisões nºs 157,
158 e 159 de Calado Operacional nos Berços de Atracação do Porto de Santos já está sendo
seguida a recente resolução da Capitania dos Portos de São Paulo sobre o pé piloto dos navios
atracados. O Conselho de Autoridade Portuária registra que tomou conhecimento. III.02 – Carta
DP-ED/35.2015, de 04/02/2015, em atendimento a Carta CAP/04.2015, de 07/01/2015, por meio
da qual solicitou a realização de levantamento dos dispêndios com os serviços de dragagem
referente ao ano de 2014, bem como, o envio da previsão orçamentária para esses serviços
prevista no PDG 2015. O Conselho de Autoridade Portuária registra que tomou conhecimento.
III.03 – Fórum Operação Safra 2015, realizado no dia 10/02/2015, que abordou as ações
estratégicas para viabilizar o escoamento da Safra pelo Porto de Santos (em anexo a
programação do evento), para conhecimento. O Conselho de Autoridade Portuária registra que
tomou conhecimento. Em seguida, o representante da delegacia da ABTP levantou preocupação
de seus associados referente à informação de que a fiscalização se dará das 8 às 22 horas
apenas, e tendo vista este relato, a CODESP se prontificou a verificar essa informação e os
eventuais efeitos se confirmar. Por fim, o Conselheiro Angelino Caputo destacou a importância
da integração de todos os órgãos envolvidos, relatou que 95% dos caminhões que chegam ao
Porto de Santos já estão agendados via sistema, dentre os quais 80% cumprem a janela do
horário agendado e informou que a Operação Safra 2015 deverá ser um sucesso.
III.04 - Informações dos componentes do CONSAD indicados pelo CAP. O Sr. Marcio Calves,
representante do CAP no Conselho de Administração da CODESP, fez um breve relato dos itens
discutidos na 476ª reunião do CONSAD, destacando os seguintes assuntos: a)DRAGAGEM DE
MANUTENÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO – CONTRATO DP/55.2014. Os serviços
iniciaram efetivamente em 03/11/2014. O volume dragado no período de 27/11 a 18/12/14 foi de
62.870,01 m³ sendo o volume acumulado de 133.140,95 m³ e o valor gasto foi de
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R$ 6.709.779,79, representando 38,56% do total do contrato. Os berços de atracação dragados
foram os seguintes: Alamoa 2 e 3, Valongo Novo, AGEO/COPAPE, Saboó 1, Armazéns 13/14 e
15, Armazéns 29/30/35.1 e 35.2 e TGG; b) DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DOS TRECHOS 2,
3 e 4 DO CANAL DE ACESSO E DOS ACESSOS AOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO DOS
TRECHOS 2, 3 e 4. O volume dragado no Trecho 4 no período de 21/11 a 16/12/14 foi de
67.088,84 m³, sendo o volume acumulado de 854.483,00 m³ e valor gasto foi de R$
19.523.660,37, totalizando 98,82% do valor do contrato DP/42.2014. O Levantamento
Batimétrico do Trecho 4 foi aprovado no CHM e ocorreu em 16/01/15 à homologação do novo
calado operacional de 13,20m para os trechos I, II, III e IV até Alamoa 2. O contrato DP/42.2014
firmado com a empresa Van Oord está em fase final de aditamento, prorrogando o prazo por
mais seis meses; c) SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO CANAL DE ACESSO AO
PORTO DE SANTOS. O Pregão Eletrônico nº 35/2014 foi concluído, tendo como vencedor do
certame a empresa HIDROTOP Construções Importação e Comércio Ltda., cuja Ordem de
Serviço esta em fase assinatura; e d)CALADOS MÁXIMOS DE OPERAÇÃO NO CANAL DE
NAVEGAÇÃO (ZERO DHN), A PARTIR DE 16-01-2015, CONFORME CARTA DP-GD/20.2015.
Os calados relacionados a seguir podem ter acréscimo de até 1,0m na preamar, com altura de
maré ≥ 1,0 metro, são eles: Barra até o entreposto (trecho 1); Entreposto de Pesca à Torre
Grande (Trecho II); Torre Grande até Armazém 06 (Trecho III); Armazém 06 até final da Alamoa
2 (Trecho IV), o calado máximo de 13,20m, sendo que, o calado da Alamoa 2 até final do Trecho
IV, com calado máximo de 11,20m, e, e) Foram aprovados o Edital e Minuta de Contrato para o
processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a contratação de
empresa para a prestação de serviços de dragagem de manutenção no trecho 1 no canal do
Porto de Santos. Na sequência, o Presidente passou ao item IV – OUTROS ASSUNTOS: onde
o Conselheiro José Eduardo Lopes solicitou à Plenária que fosse homologada pelo Colegiado
as indicações para o CENEP feitas através dos ofícios nºs 004 e 005 de 2015. Colocada em
votação a solicitação do Conselheiro foi aprovada por unanimidade, sendo homologada,
conforme parágrafos 1º e 2º do artigo 8 do Estatuto Social da Fundação Centro de Excelência
Portuária – CENEP/Santos e Resolução CAP/008.2008 e CAP/001.2012, a indicação do Diretor
Administrativo e Financeiro Sr. Adalto Correa de Souza Junior, indicado pelo Sindicato das
Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo SEMESP, e, a indicação do Diretor de Treinamento, Qualificação e Aperfeiçoamento Laboral e
Profissional, Sr. Sergio Luís Gonçalves Pereira, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte – SENAT, para a Fundação de Excelência Portuária de Santos, conforme Ofícios
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CENEP nºs 004 e 005 de 2015 encaminhados a esta Secretaria. Para o assunto foi emitida a
Resolução CAP nº 03.2015. Continuando, o Conselheiro José Eduardo Lopes relatou sobre os
problemas de falta de estrutura do posto local da ANVISA, enfatizando que a situação vem se
agravando ao longo dos anos sem que medidas capazes de resolver o problema de forma
definitiva tenham sido tomadas. O maior e mais importante Porto do Brasil vive de notórios
paliativos na área da vigilância sanitária. Enquanto isso, importadores e exportadores deixam de
operar em Santos e transferem as suas cargas para portos vizinhos pois não aguentam mais
conviver com a ineficiência e os altos custos decorrentes de armazenagem desnecessárias a
que são submetidos. Esse assunto tem sido tratado em diversas reuniões do CAP/Santos, as
quais, porém, não foram capazes de ensejar a solução eficaz e definitiva que a comunidade
portuária de Santos tanto anseia. Diante do exposto, o Conselheiro propôs à Plenária que seja
feito convite ao Presidente da ANVISA para participar da reunião deste Conselho, para expor as
ações da ANVISA, tendo em vista a pronta e definitiva solução desse grave e crônico entrave a
significativa parcela do Comercio Exterior brasileiro que se processa através do Porto de Santos.
Na sequência, o Presidente do Colegiado relatou entender que o fórum mais adequado para
tratar do assunto é a CONAPORTOS NACIONAL, sugerindo que seja enviado ofício àquela
Comissão reiterando os dizeres contidos no ofício DP-GD/240.2013, de 23/05/2013, enviado
pelo CLAP’s à CONAPORTOS NACIONAL, com cópia para o Diretor Geral da ANVISA. A
sugestão foi acolhida pela Plenária sendo que o Conselheiro José Eduardo Lopes vai preparar
minuta do ofício a ser encaminhado conforme deliberado e enviará para Secretaria Executiva
deste Colegiado, para que seja tomada as devidas providências. Em seguida,o Conselheiro
Henry Robinson relatou sobre a reportagem que acompanhou uma expedição da SABESP na
busca por novas fontes de água que concluiu que a captação das águas do Rio Itatinga podem
amenizar a crise de abastecimento de água em São Paulo e perguntou se a referida captação
poderia afetar a geração de energia elétrica ao Porto de Santos. O Conselheiro Angelino Caputo
informou que tendo em vista os níveis de captação informados na matéria do programa
“FANTÁSTICO”, veiculada no último dia 22 de fevereiro, a CODESP irá se articular tecnicamente
com a SABESP para verificar se suas necessidades irão interferir no fornecimento de energia do
Porto de Santos. Por fim, o Conselheiro Angelino Caputo e Oliveira informou que devido a uma
série de roubos de cabos de energia localizados nas proximidades da Usina de Itatinga, um
trecho da linha de transmissão está sem a redundância, e, caso essa linha venha a ser
danificada, poderá haver uma interrupção no fornecimento de energia em algumas localidades
do Porto de Santos, comunicou ainda, que a Guarda Portuária já está intensificando a
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fiscalização no referido trecho. O Conselheiro José Di Bella reforçou a solicitação da RUMO
LOGÍSTICA para a liberação, pela SEP, da área para a instalação do gerador de emergência a
gás

da

empresa.Sem

outras

manifestações,

o

Presidente

passou

ao

item

V – ENCERRAMENTO, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 24 de março de
2015, às 14h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.
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