
CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÅRiA - CAP

PO々7os DE MTA‘ EA僻/A朋ANCA

虹A DA 45塁REUNiÅ0 0RDI唾辿

Data: 15IO3I2019

Ho「a「io: 9:30h

Locai: Sede da Code「n - Natal/RN

l, EXPEDiENTE

l.1 Abe血「a da Reuniao‥ Aberta a sessao da 45a Reuniao doCAP.

1.2 Ap「ova9aO da Ata da Reu=laO n.O 44’「ea-izada em 29/01′19・ Fo- SO-icitada que

a meSma fosse 「eenviada po「 e-ma時ara sua poste「jo「 ap「ova9aO.

1.3O Sr Rjca「do Tadeu (Presidente do CAP) da boas vindas a todos e da inicio a

SeSSaO.

2, ORDEM DODiA

2"1 TerminaI SaIinei「o de Areia Branca:

2.2 Rica「do Tadeu (P「esidente do CAP) pede que Emiliano fa-e sobre a situaeao do

Terminai SaIi=ejro de A「eja B「anca.

2.3 Em帥ano (Rep「esentante da CODERN周a sob「e o terminai saiinei「o de A「eia

Branca, a Situa9aO dos DBs de h垂O DBl esta ope「acionai, O DB2 esfa

OPeraCio=ai) maS Pa「ado pa「a substitui9aO do cabo de fechamento (esta sendo

t「OCado h句e) o DB3 6 o que esta sucateado e p「ecisa se「 desmontado, e DB4

Se enCOntra COm P「ObIema de um -nVe「SO「 que deve se「 resoIvido em no

2・4Cita que quanto ao documento eiaborado po「 Pab-0 (Rep「esentante do

Sindicato), tudo foj 「esoIvido’agua「dando apenas o p「ob-ema dos bancos, que

eSta agua「dando na mesa do Di「eto「 P「esidente・ So-iCita que se houve「 a-guma

Observa9aO, Seja enviado p「a seu seto「.

2.5 Sob「e as ambulanchas, a ambu-ancha da CODERN esta fora de opera9aO,

ainda esta vigente o pIano de叫da mutua ent「e os usuarios, e PO「 eSte mOtjvo

eStaO agua「dando ainda esta semana uma p「oposta de contrata9aO de uma

ambulancha e que pode vj「 a se「 co=tratada se estive「 dent「o das condj96es

POSSivejs peIa CODERN・ PabIo (Rep「esenta=te do Sjndicato) pediu que

COnStaSSe na Ata que a Lancha de Resgate conti=ua -nOPerante e que apesar

de o plano de ajuda m血a entre os usua「ios existir・ na Sua COnCePaeaO, eSte
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naO atende, de forma nenhuma, a neCeSSidade de sa'vatagem de forma rapjda

2"6 Quanto a tancagem・ item exjgido peIo Minist6「io do TrabaIho e iBAMA. Ja

OCO「re「am duas licita96es que fo「am desertas’e um PrOCeSSO de cont「ata9aO

dj「eta tambem. Entao agora a coDERN esta com um novo p「ocesso de

COntrata9aO dj「eta onde foi 「ecebida uma p「oposta que esta de acordo com o

te「mo de 「efe「encia e dando-Se inicio ao pedido de processo de cont「ata9aO

Pa「a reSOiver este p「obiema.

2・7 Em rela9aO aOS DoIphjns, O NO l e NO5 sao os掴mos que fo「am 「ecupe「ados e

eStaO em boas condi96es, OS NO 2 e NO3 passa「am por servi印s paiiativos e o NO

4 nao passou po「 servieos paiiativos, tem fcho s6 substitui96es, e eSta Sendo

aVaIiado como sefa reso一vjdo. Emjiiano (Rep「esentante da CODERN) confirma

que aguarda que a equjpe envie o 「eiat6「io da situa9aO do DoIphin para

ent「egar ao CF Roge「io (Rep「esentante da Capitania dos Portos).

2.8Quanto ao probiema do afundamento言a houve a一一Cita9aO e O edital foi

rePubIicado dia 13/03/2019 po「que houve「am questionamentos dos ljcitantes.

Agua「da no「maimente o processo agora.

2"9 CF Rog6「io (Represe=tante da Capitanja dos Portos) so剛a novamente que

S車「egjst「ado na Ata sua solicita9aO quantoao re-at6rjo dos Doiphins, aSSim

COmO des申Ser Oficjaimente notificado quanto as perspectivas de solu9aO

2.10 Emerson (Representante da CODERN) faz uma ap「esenta9aO SOb「e a

SOiu9aO definitiva dos DoIphins, que ja existe um te「mo de 「eferencia, eSta

fanando apenas a atuaIiza9aO do oreamento. Esc-arece que a empresa

COnt「atada na 6poca foi sollCitada pa「a 「ea-iza「 essa atua-izaeao, maS eSta

COb「ando um valo「 adicionaI de R$ 9.400,00 「eais. E-e considera inco「「eto uma

VeZ que eSta e「a a responsavel po「 este p「Qjeto. Emiljano (Rep「esentante da

CODERN) informa que esta agua「dando o ju「idico definir se a CODERN pode

fazer essa cont「ata9aO uma VeZ que eSta Obra foi uma doa9aO.

2.11 O mesmo aproveita pa「a questjonar sobre o PAC (Situa9aO da fuga de

materiaI). Em冊ano (Rep「esentante da CODERN) expiica que existe um laudo

da engenha「ia afi「mando que nao ha mais 「jsco e a situa9aO da ilha esta

estaveI. (A parte nova iIha nao esta em atIVidade e nem rep「esenta 「iscos aos

traba冊ado「es).
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forma, eXiste em andamento uma disputa judicial que impediu a CODERN de

Simpiesmente 「ealizar a obra pois p「ecisa agua「da「 pa「a nao perde「 o di「eito a

inde=jza9aO PeIa emp「esa.

2.13 Ja existe um or9amentO de uma emp「esa pa「a reaIiza「 a ob「a e a CODERN

Vai 「ealiza「 o reparo, PO「 iSSO =aO ent「Ou COm a Aeao de Ob「iga9aO de Fazer,



PO「que desta forma te「ia de agua「da「 o judicia「io decidjr" Mas como existe a

u「genCia em que a Iiha vo-te ao seu fu=Cio=amento’foi definido que a obra se「a

「ealizada e paga peIa CODERN que 「ea-izafa o pedido do 「essa「cimento

2.14 Quanto a p「oteeao cat6diea帝fcha uma visita t6c=ica e esta sendo cotado

um O「9amentO Pa「a a atuaIiza9aO dos vaiores’uma VeZ que ante「io「mente nao

houve a dota9aO O「9amentg而a- A p「evisao e de que uma vez contratada e

inicjada, O COnSertO -evaria em to「no de 4 a 5 meses.

2.15 Pablo (Represe=tante do Sindicato) refonga a =eCeSSidade de se resoIve「 a

queStaO das ambulanchas pa「a ga「anti「 a segu「an9a dos emp「egados.

2.16 E剛ano (Rep「ese=tante da CODERN) suge「e que paraieIamente pabio

(Rep「ese=tante do Sindicato) e-abo「e um documento oficfa- e p「otoco-e pa「a

que ISSO S車no珊cado e eie possa aux圃o a 「eso-ve「 este p「obiema junto a

2.17 Quanto as fotografias enviadas po「 Pabio (Representante do Sindicato) a

Rica「do Tadeu (Presidente do CAP) , Pab-o (Rep「esentante do Sind-CatO)

COnfirmou que a 「ecupe「a9aO ja esta sendo 「eaijzada pe-o DTC e os demajs

P「OVidenciado’e ficou de verificar se f郡a aIgo ainda a se「 conciuido e informa「

na pr6xima reuniao.

3, Porto de NataI

3.1 Faiam sob「e o item 2.2 da Pauta do CAP 45O.

3.2 Quanto a questao das defchsas da Ponte MiIton Navarro・ Maria=a refo「ca que

agua「da ainda posjcjonamento da area t6cnica (Ope「a96es) sob「e o pedido

reaijzado pela GERJUR pe10 Memorando enviado em 20 de dezemb「o de 2018

do quej急foi 「ea”zado ou nao na ponte N冊on Nava「ro.

3 3蕊蒜豊詣器嵩鵠詩語詰請書葦
atuaijzar quanto ao andamento das obras como fiscai/auxilier do p「ocesso,

SOmOS aSSistentes do Ministe「io P軸co, COmO foj deteminado peIo Juiz.

3.4Ricardo Tadeu (P「esidente do CAP) suge「e que a Årea T6cnica faea um

documento simpIes e envie ao Ju「idico simp-esmente pa「a info「mar se houve

quaIque「 andame=tO naS dete「mi=a96es sob「e as defensas da Ponte ou nao.

3.5Ma「iana Cabral (Rep「esenta=te do Juridico - CODERN) pede que S廟a

諜講謀害悪霊〇号課結嵩S謹書書請書
Memo「a=do pa「a que e-a o utiiize para protocoia「 junto ao Processo.

3.6 Airton (Representante da C-asse Emp「esa「ia一) sugere que seja soiicitada uma

atualjza9aO dos atuais 「epresentantes do Estado e Municipio, e Seja envjado um

COnVite para que os mesmos voitem a f「equentar as Reuni6es do CAP.　“`
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3.8 Emiiia=0 (Rep「esentante da CODERN) expIica que o novo Diretor P「esidente

eSta t「abaIha=do diretamente em n've- Bras冊a pa「a so-uciona「 e negocia「 a

「etOmada do funcio=amento da CMA CGM 」u=tO aO Porto de NataI. Esta

tambem, j…tamente com o seto「 da gua「da e segu「an9a do Porto, t「abaihando

num Piano Acao a se「 seguido (dent「o de 90 dias) para atender as exigencias,

que eSta Sendo prepa「ado pelo se=hor Odson (Assesso「 do Di「eto「 Presidente)

juntamente com i=teg「antes da CODERN para ga「anti「 a execu。aO deste plano.

3-9 Sob「e o SCANER, O nOVO Di「eto「 Presidente tamb6m esta em contato com a

Receita FederaI ve「jficando a poss剛dade de utiIjza9aO do SCANER que havia

Sido cedido peia Receita a CODERN pa「a sua recupe「a9aO. Masja se deu inicjo

aO P「ocesso de Contrata9aO de um Novo SCANER que atenda as exigencjas,

maS naO eXiste at6 o momento certeza qua=tO a dota9aO・ POr eSte mOtivo,

Em圃o (Representante da CODERN) ja deu inicio ao P「ocesso de cont「ata9aO

POrque O meSmO tem um p「azo extenso, P「ete=dendo ass-m agjiiz糾o.

3.10 Sob「e a loca9aO de um SCANER言StO OCOr「e「a apenas se o recu「so pa「a a

Ioca9aO Vjer de B「asilja・ uma VeZ que exp-ica que a coDERN nao tem 「ecu「sos

Pa「a isto. O que a CODERN esta fazendo, 6 um Termo de Refe「encia pa「a

aVaiia「 o g「au de pe=et「a9aO que O SCANER deve ter, Sem especifiea「 se eie

deve ser fixo ou m6vel, maS dando as ca「acte「isticas que eie deve atende「,

3・11 CF Rog6rio (Rep「esentante da Capitania dos Portos) menciona que, do

Seu POntO de vista) a queStaO do ISPS code e do SCANER sao probIemas

dististos・ ainda que co「「eIatos’e aSSim 「equerem so-u96es distintas. Menciona

ainda que teve a imp「essao’em f…9aO da audie=Cia p圃ica 「ealizada no m台s

de Mar9O na Assembi色ia Legisiativa・ de que o Di「eto「-P「eSidente compa剛a do

meSmO PenSamento.

3.12 Neste momento, a CODERN esta t「aba-hando em ide晒ca「 e cIassifiear os

O切etivos a longo, medio e curto p「azo.

3,13 1SPS CODE

3.14 O ISPS CODE do Porto de Natal esta suspenso e co=tinua suspenso desde

2014, devendo ser atualizado e iniciando em Feve「eiro de 2019 com novas

3.15 Eme「son (Representante da CODERN) informa que cabe「a a CODERN por

Sua Parte da a「ea de segu「an9a fazer os apontamentos do que p「ecjsa se「 feito

e a a「ea tecnica devefa 「ealiza「 esses itens. Com exce9aO do SCANER que tem

um custo mais eievado.



3 16 Reto「=a aO aSSuntO da possibiiidade de cio=agem dos lac「es dos containe「s.

Refo「9a que nao cabe a CODERN faze「 essa verIfica9aO Se O -ac「e e cIonado

Ou naO, e e=fatiza que o fato nao poderia te「 oco「rido dentro do Pofro de Natai,

uma VeZ que nem existiria tempo habi- pa「a isso.

3.17 R-Ca「do Tadeu (Presidente do CAP) questiona quanto como oco「「e ou deve

OCO「「e「 a ova9aO dos contajne「s. De quem 6 a 「esponsab朋ade de verifica「 a

Carga que esta sendo depositada de=trO do ∞ntajner e de ga「anti「 o Iacre.

Porque essa 「esponsab航ade nao caberia a CODERN.

3.1 8 Geo「ge (Rep「esentante da C-asse Ope「ador Portu±涌o) informa que peio Porto

de Nata巾Or POSSuir esse difere=Cia- operacio=a一・ P「incipa-mente no caso da

eXPOrfa9aO de f「utas, que OS aSPeCtOS OPe「aCjonais dessas opera96es podem

Ser um faciiitador se nao for tomado o devido cuidado. Tal como de que Receita

Fede「ai s6 pedia a ve「ifica9aO =a Segu=da冊a. Pa「a a emp「esa expo闘ora, e

um diferencia。nc「iveI) PO「que e-a coihe a f「uta no sabado pa「a uma manda「 em

um naVjo que esta ope「ando sabado. Mas jsso 6 uma g「a=de difiouitado「 da

fiscaIiza9aO.

3.19 O c「ime e「a de fato o「ganjzado・ e aS emP「eSaS enVOIvidas nao e「am do

Estado e nem tem a especia-idade de exporta9aO de f「utas・ e「a de veicuIos, O

que levantaram suspejtas sobre as mesmas.

3-20 Geo「ge (Representante da CIasse Operado「 Portua「io) info「ma que com a

faciiidade na ova9aO dos containers com a atuaI fac硝ta9aO dos Pa-ets, O que ele

entende que o que deve ser 「efo「9ado efetjvamente peIo Porto de Nata再na

fiscaIiza9aO dos containe「s que saem vazios e da fiscaIiza9aO dos contajne「s

Cheios na ent「ada.

3.21 Eme「son (Rep「esentante da CODERN) garantiu que o nume「o dos lac「es sac

Ve「ificados na ent「ada no Porto’aSSim como no te「m6g「afoi Ga「antiu que hQje

eXistem 56 came「as em funcionamento e o p-ano 6 de chega「 a 80 came「as.

3.22 Geo「ge (Representante da Classe Ope「ado「 Portua「io) informa que existem

aiguns gaps e faihas =a Segu「an9a, maS naO teVe aCeSSO aO COnteOdo da Ca巾a

da CMA CGM, S6 0 que Saiu na midia’maS devem se「 ve「ificados quais os

P「OCedimentos que devem se「 seguidos inte「namente・ CF Rog6「io

鵠謙語露語紫「a需誤記n詩芸。晶嵩n嵩器
「euniao pa「a 「espo=der esses questionamentos.

3.23 Pabio (Rep「esenta=te do Sindjcato) infoma que t「abalhou ef軸vamente como

guarda-POrtua「io de JuIho de 2008 a Ju-ho de 2018' Se afastando depois p「a

fICa「 eXCiusivamente a dlSPOSi9aO do Sindicato. Conco「da com o cF Rog色「io

(Rep「esentante da Capitania dos Portos) de que 6 necessario trazer um

「eP「eSentante da segu「an9a e Se COmPrOmeteu a 'istar o que esta e o que nao

esta sendo cump「ido em 「ela9aO a guarda po山緬a.

3.24 Menciona tamb6m o custo de caes falejadores =a iden揃ca9fo de drogas,

Pa「a justificar que o mesmo se「ia em sua opiniao viave- em compa「a?aO dQ



CuStO e manuten9aO do SCANER.

3.25 Rica「do Tadeu (Preside=te do CAP)圃za a sessao e esc-a「ece que nao

Se「a mais o P「esidente do CAP e po「 este motjvo nao sabe como se「a

3.26 Sem mais・ O S「・ Rica「do Tadeu(Presidente do CAP) fez aigumas exp-ana96es

finais e’em Seguida・ agradeceu a p「esen9a de todos e ence「「ou a 「euniao.


