CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SC
AV. ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO, 782
FONE: (047) 471-1200 / 471-1249 - FAX (047) 471-1211/ 1260
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ATA DA 107 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DE SÃO
FRANCISCO DO SUL REALIZADA AOS CATORZE
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E
CINCO

Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e cinco, às quinze horas, no auditório da
empresa Vega do Sul, Município de São Francisco do Sul, presentes os Conselheiros Titulares:
Marco Antônio Dechichi, Presidente do CAP/PSFS, Manoel José Mendonça, Clovis Schwartz, do
Bloco do Poder Publico, Fernando José Camacho, Luiz Philippe Abreu de Oliveira Figueiredo e
Fernando Amadeu da Rocha Cortez, do Bloco dos Operadores Portuários; Jersomar Arino Jacintho,
Josias Oliveira dos Santos, do Bloco da Classe dos Trabalhadores Portuários; José Antonio Emílio,
Johni Ritcher, Eduardo Fares Zanotti e Jorge Henrique C. Sampaio, do Bloco dos Usuários dos
Serviços Portuários e Afins; Conselheiros Suplentes: Daniel da Silveira Sgambati, Rosano Luiz
Fernando Strozzi, Hilário W. Medeiros, Paulo José de Carvalho Felício, Jaqueline de Azevedo
Gamper e Luiz Antonio Matos.
Pauta: I-Abertura, Verificação de presenças e aprovação da ata da 106ª R.O.; II - Formalização
pelo Presidente do Conselho; III - Implementação e atualização, pelo Senhor Fernando CamachoDiretor Geral da APSFS, do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ; IV - Apresentação
dos Grupos de Trabalhos (GT/CAP 03 – Regulamento de Exploração do Porto de São Francisco;
GT/CAP 03 - Instrução Normativa que dispõe sobre prioridade de atracação de navios; GT/CAP 01
– Atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ); V - Assuntos Gerais; VI Encerramento
Dando início a reunião, o Presidente do CAP agradeceu a presença de todos e a empresa Vega do
Sul, por ceder o auditório para a referida reunião.
I - A seguir, foi lida e aprovada sem ressalva, a Ata da 106ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de
fevereiro de 2005.
II - Em continuidade, foram lidas, para conhecimento, dos demais Conselheiros, as seguintes
correspondências recebidas pelo CAP: a) Ofício nº 0261, que a APSFS, encaminhou ao CAP/PSFS,
reportando ao ofício nº 019/05-CAP; b) Ofício nº 0276, que a APSFS encaminhou ao CAP,
anexando o ofício nº 253, que encaminhou o projeto da obra de recuperação do Berço 102 e 103 e
Terminal Marítimo à ANTAQ; c) Ofício nº 027/05-CIDASC, que comunicou o novo Supervisor da
CIDASC; d) Ofício nº 0279, anexo cópia do ofício nº 0278, que encaminhou ao Coordenador do
GTP; Portaria nº 48 de 22 de fevereiro de 2005, publicada no Diário Oficial da União, em 24 de
fevereiro de 2005, que exonerou o senhor Osmarí Correa da Costa (Suplente), do Bloco dos
Operadores Portuários do Conselho de Autoridade Portuária – CAP do Porto de São Francisco do
Sul e designou para o mesmo Bloco, por um período de 02 (dois), o senhor Luiz Antônio Magaton
(Suplente).

1

CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SC
AV. ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO, 782
FONE: (047) 471-1200 / 471-1249 - FAX (047) 471-1211/ 1260
CEP - 89240-000 - SÃO FRANCISCO DO SUL – SC

III - Na seqüência o senhor Fernando José Camacho, cumprimentou os presentes e comentou sobre
a exposição da Atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ, informando que
permitirá o Porto ter o máximo aproveitamento operacional da infra-estrutura e planejar o seu
desenvolvimento. Portanto, propiciará condição plena aos berços 102, 103, 301 e ao cais das
barcaças que se localizará na posição do berço 401-A. Informou que houve uma reunião com o
senhor Alexandre da ALL, sobre o acesso ferroviário ao Porto, e que a APSFS discordou do projeto
de ocupação integral da Avenida Leite Ribeiro exclusivo para ferrovia. Sobre a definição referente
ao acesso rodoviário este se fará pela Bunge fazendo conexão com a Terlogs. O porto irá alargar a
via da BR 280, que desce em direção ao porto, pavimentando os acostamentos para que se possa ter
um aumento da capacidade do fluxo dos veículos.Esclareceu também sobre a recuperação da
galeria de drenagem das águas pluviais da Avenida Leite Ribeiro. O projeto do berço 102 , 103 está
pronto e unirá uma eficiente rede de drenagem deste berço à Avenida Leite Ribeiro. O porto não
terá mais uma linha de drenagem descarregando nos berços. Esses Projetos serão incluídos no
programa de recuperação do berço 102, 103. Posteriormente, será dado início ao realinhamento do
berço 201, bem como a derrocagem da Laje da Cruz. Será executada uma dragagem de adequação
num espaço de 30 (trinta) metros no berço 201, para permitir uma uniformização do calado para
oito metros. Informou ainda que está em licitação a contratação de firma para execução das
sondagens para definição das fundações dos berços 102, 103 e 201. O projeto do terminal de
passageiros já está concluído tanto na parte marítima como a parte terrestre, está sendo tratado no
momento, a licença ambiental.
IV - O Presidente do CAP, prosseguiu a reunião com a apresentação dos Grupos de Trabalhos:
O Conselheiro Jorge Henrique C. Sampaio, relatou sobre o estudo realizado, pelo GT/CAP 03,
referente à questão do Regulamento de Exploração do Porto de São Francisco do Sul, informando
que o Grupo de Trabalho sugeriu que seja analisado individualmente entre os integrantes do grupo,
pois o texto é longo, com muitas definições e, após isso, procedida uma avaliação pelo Grupo de
Trabalho.
O Conselheiro Luiz Philippe Abreu de Oliveira Figueiredo, relatou sobre o estudo realizado, pelo
GT/CAP 03, referente à Instrução Normativa que dispõe sobre a prioridade para atracação de
navios.Esclareceu que foi elaborada uma minuta, sendo aprovada pelo referido Grupo, que
submeteu a mesma ao Jurídico da APSFS, resultando em parecer favorável. Houve, porém, por
parte do Grupo, uma única observação, que é referente às pranchas para descarregamento de cargas
em vários trechos do porto e no caso específico do berço de exportação de granel, a prancha
considerada adequada será aquela a partir do momento em que todos os terminais inclusive o da
CIDASC estejam interligados ao Corredor de Exportação. A sugestão do Grupo de Trabalho é que
o documento seja aprovado e que o Porto faça uma ressalva em que a prancha com relação ao
Corredor de Exportação permaneça a prancha anterior, até que todos os terminais do Porto estejam
interligados ao Corredor de Exportação. Dessa maneira, a partir da interligação, a prancha de
movimentação será alterada. Por conseguinte, passou a valer a prancha que está nesse documento.
O Presidente CAP/PSFP colocou a referida Instrução Normativa em votação e o CAP/PSFS
aprovou-a, gerando a Deliberação CAP nº 106/05-XIII.
O Conselheiro José Antônio Emílio explanou sobre o relatório realizado, pelo GT/CAP 01,
referente a atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de São Francisco do
Sul – PDZ, esclarecendo que por solicitação de membros do CAP, algumas informações que a
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empresa PETCON havia colocado no estudo, foram complementadas, por solicitação de membro
do CAP, e acatadas pela APSFS. Houve uma reunião prévia como o referido Grupo que solicitou,
em consenso com a Direção Geral do Porto, a presença dos demais Conselheiros do CAP/PSFS,
sendo acordado que o PDZ estava em condições de ser aprovado. O Presidente do CAP/PSFS
colocou em votação sendo aprovado sem ressalva pelo Colegiado, gerando a Deliberação CAP nº
107/05-XIII.
O Presidente do CAP solicitou ao Presidente da APSFS, que quando a empresa contratada finalizar
o desenho do acesso rodoviário e ferroviário a área do Porto Organizado, que este projeto seja
compatibilizado ao PDZ conciliando, portanto, a área do Porto Organizado com os acessos.
A seguir, foi proposto pelo Presidente do CAP e aprovado pelos Conselheiros, a criação de um
Grupo de Trabalho que analisará a questão referente à expansão da APSFS visando a utilização da
área denominada Rabo Azedo. O grupo será constituído pelos Conselheiros: José Antônio Emilio,
Clovis Schwartz, Jorge Henrique C. Sampaio, Eduardo Zanotti e Jersomar Arino Jacintho,
representando a Associação Comercial de São Francisco do Sul a senhora Jaqueline de Azevedo
Gamper.
O senhor Fernando Camacho informou ao Colegiado que a questão sobre o bairro Rabo Azedo já
está implícita no programa do PDZ, porém com solução em longo prazo.
V – Procedeu-se à apresentação da análise sobre congestionamento/movimentação portuário no
Estado de Santa Catarina, pelo Senhor Paulo César Cortês Corsi e apresentação da Feira
Transnacional, sobre Comércio Exterior, que ocorre nos dias 28 e 29/04/05, em Florianópolis, pelos
Senhores Ricardo Masi e Maycon Stahelin, da empresa Net Marinha;
O Conselheiro Jersomar Arino Jacintho, relatou que pessoas não autorizadas, não cadastradas, no
OGMO, adentraram pela esteira, descendo pelo Ship-loader, executando serviço a bordo de um
navio transgredindo a segurança portuária. O referido Conselheiro solicitou que sejam tomadas
providências em relação ao ocorrido e informou que segundo a convenção, esse serviço é executado
única e exclusivamente pelos estivadores. Comunicou o fato a Direção da APSFS e ao Operador
Portuário.
O Presidente do CAP solicitou que a APSFS apure os fatos.
O Conselheiro Fernando Amadeu da R. Cortez observou ao Colegiado que as obras da CIDASC, de
responsabilidade do Grupo Inlogs/Terlogs, referente ao Corredor de Exportação, já estão
concluídas. Informou que as obras da CIDASC desde janeiro de 2005 estão em pleno vapor, porém
as decisões não podem ser aprovadas porque a BUNGE ainda não concluiu as suas obras.
O senhor Ademir Simão, representando a empresa BUNGE, se pronunciou informando que as
obras continuam em plena atividade, e o andamento está normal, conforme combinado.
O Conselheiro José Antonio Emílio, informou que esse assunto já foi discutido exaustivamente e
que foi assinado um termo em que as partes concordaram em manter as pranchas atuais até ao
término das obras do Terminal da CIDASC.Essas obras deverão estar concluídas por volta de
quinze de maio do corrente ano.
O Presidente do CAP/PSFS comunicou ao Colegiado que a responsabilidade de interligação do
Corredor de Exportação foi transferida pelo CAP, aos cuidados da APFS, portanto, qualquer
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esclarecimento adicional deve-se agendar uma reunião com o senhor Camacho. Informou que será
encaminhado um arquivo, por meio eletrônico, aos Conselheiros, o qual se refere a um questionário
preliminar intitulado “Satisfação do Usuário”, que a ANTAQ, pretende implementar nos Portos.
O Conselheiro Manoel José Mendonça, solicitou, referente ao assunto do Corredor de Exportação,
que se faça uma reunião entre as partes para que se possa chegar a um denominador comum.
Informou também que a Secretaria de Desenvolvimento Regional está à disposição do Grupo de
Trabalho que foi criado para a questão em relação do bairro Rabo Azedo, e coloca a disposição da
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul a ajuda de psicólogos para tratar do assunto.
VI - Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, tendo sido
marcado para o dia dois de junho de 2005, às 09:30 horas, na empresa EMBRACO a próxima
reunião ordinária do CAP. Está ata foi lavrada pela Secretária do CAP, que a assinou e que, depois
de lida e aprovada, será assinada também pelos Conselheiros presentes.
São Francisco do Sul, 14 de abril de 2005.
Presidente: Marco Antonio Dechichi__________________________________________________
Conselheiros:
Manoel José Mendonça_____________________________________________________________
Clovis Schwartz__________________________________________________________________
Fernando José Camacho____________________________________________________________
Luiz Philippe Abreu de Oliveira Figueiredo_____________________________________________
Fernando Amadeu da Rocha Cortez___________________________________________________
Jersomar Arino Jacintho____________________________________________________________
Josias Oliveira dos Santos___________________________________________________________
José Antônio Emílio _______________________________________________________________
Johni Richter_____________________________________________________________________
Eduardo Fares Zanotti______________________________________________________________
Jorge Henrique C. Sampaio__________________________________________________________
Selma Maria da Silva - Secretária ____________________________________________________
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