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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
PORTO DE SANTOS
ATA DA 379ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às quatorze 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 nona 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; 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 , pelos representantes dos operadores portuários indicados pelo Sindicato dos
Operadores Portuários do Porto; Martin Aron, pelos representantes dos usuários indicados
pela ACS e Carlos Eduardo Bueno Magano, pela Associação de Comércio Exterior do Brasil
– AEB, Os Representantes dos Trabalhadores Portuários: Rodnei Oliveira da Silva, pela
Federação nacional da Estiva – FNE, Guilherme do Amaral Tavora, Everandy Cirino dos
Santos e Robson Apolinário, pela Federação Nacional dos Portuários – FNP. Fica registrado
também, que compareceu à reunião o Sr. Virmar Guimarães Muzitano, representante dos
terminais de uso privado que compartilham o canal de acesso ao porto organizado. Estiveram

ausentes: Daniel Gustavo Braz Rocha, representante do VIGIAGRO; Marco Antonio Tadeu
Deniz Sanches, representante da FENCCOVIB; Antônio Carlos Duarte Sepúlveda, pela
Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados – ABTRA, e, o representante da
ANTAQ (convidado permanente), não compareceram à reunião. Fica registrado que todos os

Conselheiros acima citados justificaram suas ausências através de e-mails enviados à
Secretaria Executiva do CAP. Relativamente aos representantes da ANVISA (titular e
Suplente), e, do ESTADO (titular), fica registrado que este Conselho ainda esta no aguardo
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da publicação da portaria contendo a indicação dos novos representantes dos referidos
Órgãos. Participaram ainda, como convidados, Marcio Calves e João de Andrade Marques,
representantes do CAP no Conselho de Administração da CODESP e Valdomiro Rodrigues
Lemos, representante da Prefeitura Municipal de Cubatão. 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 378ª Reunião, realizada no dia 25 de março de 2015, que lida e
achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Na sequência, passou às
Comunicações do Presidente, o Presidente do Colegiado agradeceu a presença do Capitão
Emerson Marques Freire, do 6º Grupamento dos Bombeiros, enaltecendo o grande trabalho
realizado pelo Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio ocorrido no Terminal da
ULTRACARGO no corrente mês. Em seguida, com a palavra, o Capitão Emerson Marques
Freire, agradeceu a homenagem, enfatizando que o incêndio de grandes proporções foi vencido
graças à união de todos que se empenharam no combate, informou ainda, que a grande vitória
para corporação foi não ter havido nenhuma vítima. Ao final, o Presidente do Conselho de
Autoridade Portuária entregou placa contendo os seguintes dizeres “O Conselho de Autoridade
Portuária - CAP do Porto de Santos enaltece e agradece a dedicação e o excelente trabalho
prestado pelo Corpo de Bombeiros ao Complexo Portuário Santista e ao Município de Santos,
durante o incêndio que acometeu o terminal da ULTRACARGO, situado no Distrito Industrial da
Alemoa, de 02 a 10 de abril de 2015”. Não havendo outras manifestações, passou ao Item II –

ORDEM DO DIA: Os assuntos receberam as seguintes manifestações: II.01 – Relatos dos
membros da Comissão da Agenda Temática do CAP: a) GRUPO CUSTEIO E TARIFAS (Relator
Carlos Magano) - Apresentação do Relatório da 7ª Reunião do CAT-Custeio e Tarifas, realizada
no dia 31/03/2015. O Relator do tema, Sr. Carlos Bueno Magano, fez um breve relato sobre os
assuntos contidos no referido relatório (anexo a Ata), em seguida, o Presidente do Colegiado
solicitou que o Grupo proceda alterações em alguns itens contidos no referido relatório, a fim de
torná-lo mais conclusivo, em seguida, o Colegiado concordou que após as devidas retificações o
mesmo seja enviado a Autoridade Portuária para as devidas providências; b) GRUPO
PLANEJAMENTO (Relator José Di Bella) - Apresentação do Relatório da 8ª Reunião do CATPlanejamento, realizada no dia 06/04/2015. O Relator do Tema, Sr. José Di Bella Filho, fez um
breve relato sobre os assuntos contidos no referido Relatório (anexo a Ata), sendo que em
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seguida, colocado em votação, o Colegiado aprovou na integra o conteúdo do referido Relatório,
solicitando o seu envio para apreciação da Secretaria de Portos da Presidência da República,
continuando, o Conselheiro agradeceu e parabenizou o SOPESP pela contratação do serviço de
consultoria da Agência Porto, posteriormente seguido por outras entidades, que objetivou a
contribuição de forma ordenada em prol da melhoria do Plano Mestre do Porto de Santos;
c) GRUPO SUSTENTABILIDADE (Relator Eduardo Lopes). O Relator da Comissão, Sr. José Di
Bella Filho, comunicou ao Colegiado que a primeira reunião do grupo agendada para o dia
06/04/2015, foi adiada para o próximo dia 05/05/2015, sendo que o Relatório será apresentado
na próxima reunião Plenária; d) GRUPO QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (Relator
Elieser Giroux). O Relator do Tema citou que a Comissão Tripartite criada no Fórum Permanente
para a Qualificação do Trabalhador Portuário irá sugerir, no próximo dia 27 de abril, a criação,
em âmbito regional, de Grupos de Trabalhos específicos para desenvolver políticas de
qualificação para os trabalhadores portuários e informou que o posicionamento do SOPESP é
que essa criação seja facultativa a cada região e que haja tempo para discussão dos objetivos
dessa sugestão. O Presidente do Colegiado perguntou ao Relator, qual o posicionamento do
SOPESP com relação à criação desse Grupo para o Porto de Santos, com a palavra, o
Conselheiro Eliezer respondeu que a principio não haveria a necessidade da criação de um novo
Grupo de Trabalho por entender que o CENEP já possui esse objetivo e envolve os principais
interlocutores do tema. Finalizando, destacou a importância da homologação do novo Diretor
Presidente da Fundação CENEP e informou que o mesmo deverá comparecer ao CAP, na
segunda quinzena de maio, para anunciar as próximas ações daquela Fundação; e) GRUPO
GESTÃO OPERACIONAL (Relator José Bechara). Sobre o tema, não houve novos
acontecimentos no corrente mês; e, f) GRUPO INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS
(Relator Henry Robinson). O Conselheiro José Di Bella solicitou ao Conselheiro Paulino Vicente,
esclarecimentos, com relação às obras iniciadas e que por força de contingenciamento de
verbas correm o risco de interrupção, citando como exemplo as obras previstas para a região da
Alamoa, Ilha Barnabé e Perimetral da Margem Direita – Trecho Macuco, bem como, em nome
da RUMO LOGÍSTICA, solicitou que não sejam medidos esforços para a conclusão das obras
de reforço de cais, especificamente no Berço 16. O Conselheiro Paulino informou que a obra da
Perimetral da Margem Direita – Trecho Macuco está em fase de habilitação e que a
documentação entregue pela empresa vencedora está sendo analisada pela Autoridade
Portuária. Com relação ao reforço de cais, comunicou que será necessário um desembolso de
no mínimo R$ 50 milhões, para a conclusão do trecho entre o 12A ao 15 contra resultado, em
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função da metodologia de serviço que está sendo executada e das dificuldades técnicas
encontradas em cada trecho. Em complemento, o Conselheiro Angelino Caputo, informou que a
verba para a conclusão do reforço de cais do trecho entre o 12A ao 15 já foi solicitada à SEP,
afirmando que a prioridade é a conclusão das obras do cais da Copa e do 12A ao 23. Por fim,
informou que a obra de 800 metros de extensão que irá aliviar o gargalo existente no trecho
Alamoa-Saboó está garantida e que será necessária a revisão do projeto da obra na Ilha
Barnabé devido à descoberta de um veleiro naufragado na referida área. A seguir, o Presidente

passou ao item: III – ASSUNTOS GERAIS: Os assuntos receberam as seguintes
manifestações: III.01 – Apresentação do Projeto de Modernização da Gestão Portuária.
Compareceu à reunião o Gerente da Deloitte, Sr. Felipe Moraes, que realizou apresentação
sobre o tema, enfatizando as seguintes fases do projeto: a) análise e entendimento da situação
existente; b) identificação de oportunidades de melhoria nos processos existentes; c) definição
dos questionários de maturidade dos processos; d) elaboração do modelo futuro; e) estruturação
do plano de implantação das melhorias (fase atual do projeto na CODESP); e, f) monitoramento
da implantação das melhorias. Após a apresentação, o Colegiado agradeceu o gerente pelas
informações prestadas. Em seguida, o Conselheiro José Di Bella perguntou qual a projeção do
papel da Autoridade Portuária com o novo marco regulatório dos portos. O Sr. Felipe respondeu
que a grande mudança do marco legal é que as Autoridades Portuárias executam e
operacionalizam toda a política pública portuária ao mesmo tempo em que são gestoras do
condomínio portuário e prestam serviços aos usuários do porto. Na sequência, com a palavra, o
Presidente do Colegiado exemplificou as mudanças ocasionadas pelo novo marco regulatório
legal, destacando o detalhamento nas atribuições que cabem às Autoridades Portuárias e nas
que devem ser levadas para a agência reguladora. A seguir, o Conselheiro Everandy Cirino
ressaltou que possuía a expectativa de que a apresentação constante no corrente item da pauta
contemplasse o papel da Autoridade Portuária perante o novo marco regulatório e salientou que
está fazendo gestão junto a SEP para que aquela Secretaria apresente, aos Sindicatos
Portuários e à Federação Nacional dos Portuários, as novas atividades a serem exercidas pelas
Administrações Portuárias. Em seguida, o Conselheiro Henry Robinson solicitou que o pedido de
apresentação citado pelo Conselheiro Everandy Cirino não substitua a apresentação neste
Colegiado, fórum local que conta com a participação da classe trabalhadora e empresarial. Na
sequência, o Conselheiro Angelino Caputo informou ao Colegiado que na manhã de hoje a
Diretoria da CODESP teve o primeiro contato com a versão preliminar da nova estrutura
organizacional da Autoridade Portuária e que alguns ajustes foram solicitados à empresa

30

DELOITTE, sendo que, a apresentação dessa nova estrutura organizacional poderá ocorrer
neste CAP no momento oportuno. Com a palavra, o Presidente do Colegiado diferenciou a
atuação da Autoridade Portuária estabelecida pelo novo marco regulatório da nova atuação a
ser exercida pelas diferentes áreas da empresa, explicou ainda, que para não tornar a reunião
exaustiva, a apresentação do gerente da Deloitte, Sr. Felipe Moraes, não contemplou o papel da
Autoridade Portuária em cada um dos novos processos redesenhados e propôs o agendamento
de uma reunião com a Comissão de Agenda Temática – CAT, para tratar desse tema, no dia
07/05/2015, às 9 horas na sede deste Colegiado, a fim de que sejam apresentadas sugestões
nos normativos que regulamentam os novos processos portuários. III.02 - 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 479ª
reunião do CONSAD, destacando os seguintes assuntos: a) Foi nomeado, devido à vacância do
cargo de membro do Conselho de Administração, deixada pelo Conselheiro Angelino Caputo e
Oliveira, a qual pertence à Secretaria de Portos – SEP, como membro interino, o senhor MARIO
NOVELINO ALONSO SOLER, sendo que o Diretor Presidente da CODESP irá participar
daquele Colegiado como convidado permanente, conforme previsto no Estatuto Social da
CODESP; 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
contrato DP/42.2014 firmado com a Van Oord foi prorrogado por mais 6 meses; c) DRAGAGEM
DE MANUTENÇÃO DO TRECHO 1 DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS.
Apresentaram proposta comercial para a licitação do Pregão Eletrônico nº 02/2015, em curso, as
empresas Great Lakes Dredge & Dock Company e a Van Oord Serviços de Operações
Marítimas Ltda. No dia 20/03/2015 foi apresentada a documentação de habilitação técnica da
empresa Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda., sendo classificada como a melhor
proposta; d) Foi aprovado a alocação de recursos financeiros adicionais no montante de R$
3.136.724,32 (três milhões e cento e trinta e seis mil e setecentos e vinte e quatro reais e trinta e
dois centavos), para contratação dos serviços de dragagem de manutenção do trecho 1 no canal
da barra do Porto de Santos, pelo prazo de 06 (seis) meses; e, e) Foi homologado a adjudicação
à EMPRESA VAN OORD SERVIÇOS DE OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA., objeto da
contratação de empresa para a prestação de serviços de dragagem de manutenção do trecho 1
no canal da barra do Porto de Santos, pelo prazo de 06 (seis) meses, com cláusula rescisória
para tão logo iniciem os serviços de dragagem resultante do processo licitatório em condução
pela Secretaria de Portos, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015, no valor global de
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R$ 19.865.000,00 (dezenove milhões e oitocentos e sessenta e cinco reais). Na sequência, o

Presidente passou ao item IV – OUTROS ASSUNTOS: Não havendo manifestações, passou
ao item V – ENCERRAMENTO, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 19 de
maio de 2015, às 14h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.
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