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CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA - CAP
PORTO DE SANTOS
ATA DA 383ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco do mês de agosto 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 octogésima terceira 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, pela Administração do Porto; Laurence
Casagrande Lourenço, pelo Governo do Estado; Rogério Gonçalves Lopes e Cecília Antônia
Barbosa, pela ANVISA; André Minoru Okubo, pelo VIGIAGRO; e, José Eduardo Lopes, pelo
Município. Os Representantes da Classe Empresarial: Antônio Carlos Duarte Sepulveda e José
Edgard Laborde Gomes, pela ABTRA; Martin Aron, pelos representantes dos usuários indicados
pela ACS e Carlos Eduardo Bueno Magano, pela Associação de Comércio Exterior do Brasil –
AEB; José Di Bella Filho e Antonio Pereira Passaro, pela ABTP. Os Representantes dos
Trabalhadores Portuários: Não houve representantes na reunião. 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: Eliezer
da Costa Giroux e José Eduardo Bechara, representantes do SOPESP; Rodnei Oliveira da Silva,
representante da FNE; Marco Antonio Tadeu Deniz Sanches, representante da FENCCOVIB,
Guilherme do Amaral Tavora e Robson Apolinário, representantes da FNP. Fica registrado que
os Conselheiros acima citados justificaram suas ausências através de e-mails enviados à
Secretaria Executiva do CAP. Participaram ainda, como convidados, Marcio Calves,
representante do CAP no Conselho de Administração da CODESP; Sr. Estanislau Maecka, Sr.
Harald Franke e Sr. Fellipe Babbini Marmo, representantes do DERSA. Havendo número legal,
foram abertos os trabalhos, tendo como Secretário Executivo, Jorge Leite dos Santos e apoio do
Técnico Portuário Reginaldo

Brito de Lima, em seguida, o presidente passou ao item

I – ABERTURA, onde foi submetida aos Conselheiros a Ata da 382ª Reunião, realizada no dia
21 de julho de 2015, que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Na
sequência, tomaram posse os Membros representantes da ANVISA, Sr. Rogério Gonçalves
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Lopes (titular) e Cecília Antônia Barbosa (Suplente), e, os representantes da Classe Empresarial,
indicados pela ABTP, Srs. José Di Bela Filho (titular) e Antonio Passaro (suplente), indicados
através da Portaria nº 284, artigo 2º, alíneas “a” e “b”, de 29/07/2015, do Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, em substituição ao Sr. Francisco
das Chagas Alexandre de Assis (titular) e Patrícia Pereira da Silva de Freitas (Suplente), por
parte da ANVISA, e, Henry Robinson (Titular) e José Di Bella Filho (Suplente), por parte da
Classe Empresarial. Ato contínuo foram assinados os respectivos Termos de Posse. Em
seguida, o Presidente do Colegiado, em nome do Conselho, deu as boas vindas aos novos
Conselheiros desejando sucesso em seus mandatos neste Colegiado, enfatizando também, os
agradecimentos aos ex-Conselheiros Henry Robinson, Francisco das Chagas Alexandre de
Assis e Patrícia Pereira da Silva de Freitas, pelos serviços prestados durante suas gestões. Em
seguida, os Conselheiros eleitos agradeceram ao Presidente e demais membros pela
receptividade, enfatizando a importância de integrarem este conceituado Colegiado. Novamente
com a palavra, o Presidente do Colegiado passou às Comunicações do Presidente, não havendo
manifestações, o Presidente passou ao Item II – ORDEM DO DIA: Os assuntos receberam as
seguintes manifestações: II.01 – Acompanhamento dos Grupos de Trabalhos/CAT-2015. O
Presidente do Colegiado apresentou aos Conselheiros um resumo das atividades da Comissão
da Agenda Temática até a presente data, destacando o que cada Grupo de Trabalho realizou
diante dos seus Temas prioritários e objetivos. O Conselho solicitou que o CD contendo a
referida apresentação fique anexo à Ata. II.02 – Homologar a Resolução nº 008.2015, de
25/08/2015, que atualiza a composição da Comissão para acompanhamento da Agenda
Temática 2015 do CAP, criada através da Resolução CAP nº 01.2015, e atualizada
anteriormente por meio da Resolução CAP nº 02.2015. O Conselho de Autoridade Portuária
registra que tomou conhecimento. Para o assunto foi emitida a Resolução CAP nº 008.2015.
II.03 – GRUPO de TRABALHO – CUSTEIO E TARIFAS (Relator Carlos Magano). Apresentação
do Relatório da reunião realizada no dia 13/08/2015 (Tema Prioritário: Equilíbrio Financeiro
da CODESP). O Presidente do Conselho passou a palavra ao Relator do GT- Custeio e Tarifas,
Sr. Carlos Magano, que informou aos membros do Colegiado que na última reunião do Grupo, foi
apreciada a apresentação sobre a análise do Exercício 2015/2016, por meio da qual sintetizou
os dados da atividade fim e o respectivo provimento de recursos a serem validados pela
CODESP, e, após vários debates sobre o tema ficou definido pelo Conselho que será elaborada
carta a ser encaminhada a CODESP, para posterior envio a ANTAQ e SEP/PR, com as
seguintes recomendações: a) Retirar a cobrança da energia elétrica do regime tarifário usando o
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mercado como referência de preço; e, b) Revisar as prioridades de investimento de 2016 de
forma a garantir o nível de serviços nos acessos ao Porto (Terrestre/Marítimo) e que para o seu
provimento sejam utilizados prioritariamente recursos próprios da CODESP. Por fim, o
presidente do Colegiado informou, que dentre as empresas estatais a CODESP foi uma das que
teve melhor execução orçamentária. II.04 - Gestão Operacional (Temas Prioritários: Gestão
dos fluxos de acesso ao Porto/Melhoria do Porto 24 horas). Apresentação sobre as
melhorias implementadas pelo posto da ANVISA no Porto de Santos. O Presidente do Conselho
passou a palavra ao Conselheiro Rogério Gonçalves Lopes, representante da ANVISA, que
realizou apresentação sobre as melhorias implementadas pelo posto da ANVISA no Porto de
Santos, destacando alguns itens como: a) A ANVISA tem recebido “setor regulado” para tratar de
assuntos referentes à importação e demandas da Vigilância Sanitária; e, b) O Posto da ANVISA
recebeu oito servidores oriundos de Brasília especialistas em regulação sanitária, com isso a
ANVISA conseguiu eliminar a demanda represada de quase quatro mil Licenciamentos de
Importação – LI que havia no mês de fevereiro, e, no momento a ANVISA está com média de
liberação de LI de 2 a 3 dias. Finalizou informando que a ANVISA não interfere na operação do
navio quando não há evidências de riscos à saúde da coletividade ou falta de documentação.
II.05 – Infraestrutura e Investimentos (Tema Prioritário: Acompanhamento do cronograma
e desenvolvimento das obras). Apresentação sobre o túnel submerso entre Santos e Guarujá.
O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Laurence Casagrande Lourenço,
representante do Governo do Estado, que realizou apresentação sobre o atual estágio do projeto
do túnel submerso entre Santos e Guarujá, destacando que: a) O projeto Executivo termina no
final deste ano; b) O investimento total é cerca de R$ 3,2 bi; e, c) O Governo do Estado de SP
precisa da autorização da STN para elevar o seu endividamento, a fim de levantar os recursos
necessários para realizar o investimento. Após apresentação ocorreram vários debates sobre o
tema, sendo que ao final, o Colegiado agradeceu o Conselheiro pelas informações prestadas.
II.06 – Planejamento (Tema Prioritário: Modelo de Gestão da autoridade Portuária).
Apresentação da Nova Estrutura Organizacional da CODESP. O Presidente do Conselho passou
a palavra ao Conselheiro Angelino Caputo e Oliveira, representante da Autoridade Portuária, que
informou aos demais membros que o Organograma da nova Estrutura Organizacional da
CODESP, o Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança - PCCFC e o Regimento
Interno da CODESP foram aprovados na reunião do Conselho de Administração realizada no dia
31/07/2015. Em seguida, fez uma breve apresentação do novo Organograma, informando como
funcionará a nova Estrutura Organizacional da CODESP, enfatizando também, que existe uma
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regra de transição que irá avaliar os requisitos técnicos dos candidatos aos cargos, e, encerrou
relatando que a nova Estrutura Organizacional foi montada visando o cenário competitivo. Por
fim, o Colegiado agradeceu o Conselheiro pelas informações prestadas. A seguir, o Presidente
passou ao item: III – ASSUNTOS GERAIS: Os assuntos receberam as seguintes manifestações:
III.01 - 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 485ª reunião do CONSAD, destacando os seguintes assuntos: a) Com
relação à DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO – CONTRATO
DP/55.2014, foi contratada uma nova escavadeira com CLAN-SHELL de 6 metros cúbicos de
capacidade de caçamba entrará em operação no dia 23/07/15, para complementar o trem de
dragagem de berços; b) Relativamente a 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 – CONTRATO DP/42.2014, informou que devido aos recursos disponíveis no
contrato DP/42.2014, a dragagem nos trechos 2, 3 e 4 foi realizada até a profundidade de 14,30
metros mais 0,40 metros de tolerância. Estão sendo realizadas as batimetrias LH-Pós do trechos
2, 3 e 4 para confirmação do atingimento das profundidades e apuração dos volumes dragados e
medição. Em 16/07/2015 foi solicitada a prorrogação do contrato em epígrafe por mais 6 meses
visando efetuar a dragagem de manutenção dos trechos 2, 3 e 4 para a profundidade de 15
metros mais 0,40 metros de tolerância; c) Quanto a DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO
TRECHO 1 DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS – CONTRATO DP/24.2015,
informou que em 18/07/15 a empresa Van Oord informou que concluiu a dragagem do trecho 1 e
atingiu a profundidade de 15 metros DHN. Visando verificar a conclusão dos serviços no trecho
1, será iniciada a batimetria no referido trecho, logo após a realização da batimetria no trecho 3;
d) Relativamente a DRAGAGEM DE READEQUAÇÃO DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE
SANTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PORTOS/PR, relatou que o RDC
para essa finalidade teve sua continuação no dia 09/07/2015, em Brasília/DF, com recebimento
de propostas das empresas licitantes e atualmente esta em fase de análise da proposta que
apresentou menor preço. Com referência ao assunto, o Presidente do CONSAD informou ao
Colegiado que a licitação de longo prazo da SEP esta na fase de recursos administrativos que
podem se estender por mais algumas semanas de maneira achar conveniente aprovar o
aditamento com a empresa Van Oord; e, e) Informou que foram aprovadas as autorizações de
Aditamentos aos Contratos DP/42.2014, com a empresa VAN OORD SERVIÇOS DE
OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA., objetivando a prestação de serviços de dragagem de
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manutenção dos locais mais críticos de assoreamento nos trechos 2, 3 e 4 do canal de acesso e
dos seus acessos aos berços de atracação no Porto de Santos, e, DP/01.2014, celebrado com o
CONSÓRCIO ENESCIL-ECR., objetivando a prestação de serviços para a elaboração de Projeto
Executivo das obras de implantação da Avenida Perimetral da margem esquerda – 2ª fase –
Porto de Santos. Na sequência, o Presidente passou ao item IV – OUTROS ASSUNTOS. O
Conselheiro Eduardo Lopes informou ao Colegiado, que mesmo sem a realização de uma
reunião do GT Sustentabilidade nas últimas semanas, o tema Sustentabilidade foi amplamente
debatido no Fórum Santos Export e na Audiência promovida pela Justiça Federal para a
discussão da dragagem do porto de Santos. Em seguida, solicitou ao Conselheiro Angelino
Caputo que atualizasse as informações referentes ao projeto Santos 17. Com a palavra, o
Conselheiro Angelino Caputo comunicou que os estudos sobre o aprofundamento do canal do
porto de Santos estão de certa forma interligados com o PDZ e que por isso foi elaborado um
termo de referência contemplando, além dos estudos e do planejamento ora mencionados,
sugestões da Prefeitura de Santos e da comunidade portuária. Concluindo sua explanação sobre
o assunto, o Conselheiro frisou que o estudo proposto pelo Santos 17 deverá ser assessorado
pelo INPH (Instituto Nacional de Pesquisas Hidrográficas) e que a CODESP está aguardando o
recebimento da proposta comercial da USP. Novamente com a palavra, o Conselheiro Eduardo
Lopes informou que o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, em reunião realizada hoje com
a CODESP, entregou para a Autoridade Portuária um trabalho integrado que vai servir para o
licenciamento ambiental do porto e para a governança dos riscos do sistema portuário da
Baixada. Por fim, solicitou que os demais Conselheiros informem a Secretaria do CAP suas
preferências de datas para a próxima reunião do GT Sustentabilidade. Na sequência, o
Conselheiro Angelino Caputo comunicou que, como consequência do painel em que participou
no Santos Export acerca de estratégias comerciais para o porto de Santos, ocorrerá um
workshop para a elaboração da Análise de Pontos Fortes e Fracos, Oportunidades e Ameaças
do porto de Santos, que posteriormente será incluída no material institucional que irá divulgar e
promover o complexo portuário santista, informou ainda, que o referido workshop será realizado,
provavelmente, no auditório do Tribuna Square, no próximo dia 2 de setembro, com a
possibilidade de uma extensão no dia 9 de setembro. Novamente com a palavra, o Conselheiro
Eduardo Lopes, deixou registrado os agradecimentos ao Conselheiro Eliéser Giroux pelos
trabalhos realizados neste Colegiado, principalmente em sua atuação como Relator do GT
Qualificação e Recursos Humanos. Não havendo outras manifestações o Presidente passou ao
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item V – ENCERRAMENTO, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia 22 de
setembro de 2015, às 14h00min, em Santos, determinando a lavratura da presente Ata.
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