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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório foi elaborado de acordo com as normas de organização e 

apresentação de processos de Tomada e Prestação de Contas, estabelecidas pelas: 

Instruções Normativas TCU nºs 63/2010, de 01/09/2010, 72/2013, de 15/05/2013, Decisão 

Normativa TCU nºs 134/2013, de 04/12/2013 e  Portaria TCU nº 90/2014, de 16/04/2014. 

Os itens do “Anexo II da Decisão Normativa TCU nº134/2013, de 04/12/2013, 

listados abaixo, não se aplicam à realidade da Unidade Jurisdicionada por tratar-se de uma 

empresa de economia mista com recursos próprios, que não recebe verba para despesas de 

custeio, somente para aumento de capital, direcionado a investimentos, enquadrando-se a 

unidade no artigo 6º, parágrafo 1º, III,.a, da Lei 11.768/08. 

É uma empresa com auditoria independente contratada, possuindo Conselhos de 

Administração e Fiscal que apresentam pareceres, entre outros, sobre as demonstrações 

contábeis, estando a sua contabilidade sob o regime da Lei nº 6.404/76. Por essas razões, as 

demonstrações financeiras não estão no SIAFI. Por não estar no SIAFI, a Codesp não tem 

passivos a reconhecer por insuficiência de créditos ou recursos. 

A empresa, pela sua natureza jurídica, não possui autoridade para conceder 

renúncias fiscais. A renúncia tributária somente é feita por órgãos da administração direta. 

A Companhia utiliza o sistema COMPRASNET para realização de pregões, não 

tendo efetuado adesão para utilização do sistema de contratos. Dessa forma, os contratos e 

convênios não são registrados no Sistema SIASG e SICONV. 

A empresa não tem investimento permanente em outras sociedades. 

 

Itens não contemplados no texto do Relatório: 

PARTE “A” 

Item 6.7 – Renúncias sob a Gestão da Unidade Jurisdicionada 

Item 10.5 – Alimentação SIASG e SICONV. 

Item 12.1 – Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos 

Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas no Setor Público. 

Item 12.5 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 

4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº1.133/2008. 

Por não serem aplicados à realidade da Unidade Jurisdicionada, os itens abaixo 

foram adaptados: 

Item 5.2 – Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados 

Item 6.1 – Execução das despesas 

Item 6.4 – Transferências de Recursos 

Síntese das principais realizações: 

 

O ano de 2014 marcou o início de uma nova fase para a Companhia Docas do 

Estado de São Paulo (Codesp), com sua estruturação para atuar com um novo modelo de 

gestão, que permitirá reforçar seus valores originais e criar uma cultura organizacional com 

mentalidade de inovação, buscando crescimento e comprometimento com altos padrões de 

segurança, qualidade dos serviços e sustentabilidade.  Essas características são o alicerce 

do nosso projeto de Modernização da Gestão Portuária, que tem por objetivo conduzir a 

Companhia e o Porto de Santos na rota da nova identidade empresarial, estabelecida em 

2014, rumo àexcelência operacional, gerando benefícios sociais e retorno financeiro para 

seu custeio e investimentos. Dentro desse projeto estamos revisando e propondo melhoria 

dos processos portuários.  
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Compõem boa parte do trabalho desenvolvido neste ano a definição e preparação 

das  ações que garantirão a modernização da gestão portuária, no âmbito corporativo e na 

logística integrada do setor. A elaboração do Plano Mestre do Porto é uma delas. Esse 

estudo envolverá a reavaliação das capacidades e projeções de demandas e considerará as 

perspectivas previstas no Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), essencial para 

elaboração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos (PDZPS). Os 

estudos para identificação do perfil de navios que frequentarão o Complexo Portuário 

Santista, visando futuras dragagens, é outra iniciativa fundamental para o funcionamento 

eficiente do Porto.  

A criação da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SET), 

buscando uma gestão integrada e a sinergia dos processos, serviços e contratos também é 

um passo importante nessa direção. Junta-se a essas iniciativas a implantação do sistema 

Cadeia Logística Portuária Inteligente (Portolog), que objetiva sincronizar a chegada dos 

navios e das cargas nos terminais, a programação e o credenciamento de veículos para uso 

racional e utilização da plena capacidade de acesso ao Porto.  

No que diz respeito ao escoamento da safra ao longo de 2014, as ações de 

organização e agendamento dos veículos que acessaram o Porto de Santos evitaram a 

formação de congestionamentos e permitiram um menor tempo de estadia, reduzindo os 

custos logísticos do Brasil. 

Convivendo com um novo marco regulatório, fizemos a revisão do Regulamento de 

Exploração do Porto de Santos, ajustando-o ao que estabelece a Lei 12.815/2013 e o 

Decreto 8.033/2013 e aprovamos o novo Estatuto da empresa, já adequado ao modelo 

padrão para todas as companhias docas. 

Cabe destacar, também, as mudanças introduzidas no gerenciamento dos nossos 

recursos humanos.  Foi um ano de grandes transformações, viabilizadas de forma tranquila, 

sem impactos negativos nos resultados da empresa, espelhando a maturidade do quadro de 

pessoal. Iniciamos os trabalhos para estruturação do plano de capacitação de nossos 

colaboradores, que vem sendo desenvolvido através de entrevistas em diferentes áreas da 

empresa, para identificação dos atuais perfis profissionais e daqueles considerados ideais, 

visando atuar de forma objetiva para ampliar as suas capacitações. Providenciamos, ainda,  

a revisão do Regulamento Interno de Pessoal (RIP) e mantivemos encontros semanais com 

nossos colaboradores, para ouvi-los e informá-los sobre o projeto de reestruturação da 

empresa. 

No que se refere aos arrendamentos, formulamos a minuta para o estabelecimento 

dos contratos de transição, firmando dois deles com a Transpetro e a Companhia Brasileira 

de Alumínio (CBA). 

No início do ano esperávamos um crescimento expressivo na movimentação de 

cargas, em torno de 7,0%, que não se concretizou por conta de questões climáticas, 

cambiais e outros fatores conjunturais adversos. Esperávamos, também, um lucro líquido 

maior do que aquele que obtivemos, o que não ocorreu, basicamente, em decorrência da 

queda inesperada na movimentação de cargas.  

Apesar de todas as dificuldades, acreditamos que nossa marca foi fortalecida, 

porque fomos capazes de evoluir, significativamente, nos aspectos de gestão e 

implementação de novas infraestruturas e tecnologias, que permitirão ao Porto atuar com 

eficiência e agilidade confirmando, mais uma vez, os acertos do nosso modelo de gestão. 

Apesar da queda na movimentação, em 2014 obtivemos a segunda maior marca na história 

do Porto de Santos, demonstrando mais uma vez a consistência nos resultados em cenário 

econômico adverso. 

Para garantir a continuidade de nosso crescimento, investimos, aproximadamente, 

R$ 121,4 milhões, com recursos próprios e do Tesouro Nacional, no sistema viário das 
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margens direita e esquerda do Porto, na recuperação de estruturas dos cais, na 

modernização da Usina Hidrelétrica de Itatinga e nas obras de alinhamento do cais de 

Outeirinhos. Outros R$ 66,1 milhões foram aplicados para dragar um volume de 

sedimentos de 2,8 milhões m³ nos berços de atracação, seus acessos e nos trechos 1, 2, 3 e 

4 do canal de navegação, permitindo que elevássemos o calado do Porto para -13,2 metros, 

em, praticamente, toda a extensão do canal de navegação, marca esta nunca antes 

alcançada na história do Porto de Santos. 

Esse resultado é fruto do trabalho que desenvolvemos, em conjunto com a 

Secretaria de Portos (SEP/PR), através de contratações rápidas e dragagens “cirúrgicas”, 

objetivando não só manter, mas aumentar o calado para oferecer melhores condições 

operacionais a todos os terminais portuários. A maioria das contratações para a dragagem 

foi feita através de pregões eletrônicos.  

Todo esse esforço tem rendido bons frutos. Neste ano, um total de 31 navios, com 

mais de 330 metros, fizeram 220 viagens para o Porto de Santos, decorrente do 

aprofundamento do canal de navegação, da homologação do novo calado operacional pela 

Autoridade Marítima e da oferta de terminais especializados. Nesse mesmo ano, cerca de 

70 navios diferentes, medindo de 300 a 330 metros, fizeram 448 viagens para Santos.  

Quanto às nossas contratações, procuramos viabilizá-las, preferencialmente, através 

de pregões eletrônicos que, devido à inversão de fases procedimentais e a disputa por meio 

de lances que possibilitam aos licitantes a redução dos preços ofertados, propiciam maior 

celeridade aos procedimentos, economia ao erário da empresa e a celebração de melhores 

negócios. Neste exercício, dos 45 certames licitatórios realizados, 34 foram através de 

pregões, envolvendo recursos da ordem de R$ 84,1 milhões e gerando uma economia para 

a Codesp de R$ 6,6 milhões (7,3%), tendo em vista o valor estimado para as contratações 

efetuadas.  

Todo esse trabalho é fundamental para captação de novos mercados, geração de 

postos de trabalho e para o desenvolvimento regional. Um dos indicadores da importância 

econômica do Porto de Santos para a região é a geração de investimentos e tributos para os 

municípios que o abrigam. Nessa linha, o Governo Federal vem investindo, maciçamente, 

através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na infraestrutura do Complexo 

Santista nos últimos anos, seja nos sistemas de acesso viário e aquaviário, como no reforço 

e alinhamento de berços de atracação. 

No desenvolvimento sustentável, a Companhia atuou por meio de um conjunto de 

programas ambientais e desenvolvimento de projetos visando à qualidade e preservação do 

meio ambiente no transcorrer das atividades portuárias. Entre as principais iniciativas 

destacam-se a coleta e destinação dos resíduos sólidos, os licenciamentos ambientais das 

obras e a implementação dos programas ambientais decorrentes desses licenciamentos, 

remediação e fiscalização ambiental e o controle de vetores. 

Todas essas ações mostram que realizamos muito em 2014 e em 2015, pautados 

pelo nosso plano estratégico, continuaremos construindo uma empresa melhor, mais ágil e 

eficiente, com espírito de equipe em todos os níveis. A maneira como a Codesp lida, hoje, 

com seus recursos financeiros, humanos e ambientais é primordial para que continue sendo 

uma empresa respeitada pela sociedade e pelo setor portuário. 

A nossa avaliação é que os resultados obtidos em 2014 no desempenho econômico-

financeiro e na movimentação de mercadorias, apesar de serem inferiores ao exercício 

anterior, foram satisfatórios, levando-se em conta a conjuntura econômica mundial e as 

dificuldades enfrentadas. 

Ao longo de nossa história conquistamos expressiva liderança no setor portuário 

brasileiro e continuamos apostando no fortalecimento de nossa marca e crescimento nos 
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mercados interno e internacional, confiantes no futuro e no nosso potencial. Esta liderança 

e o trabalho desenvolvido vêm sendo atestados pelo nosso market share e pela mídia.  

Um exemplo disso foi o  destaque que a Codesp recebeu em edições especiais de 

importantes veículos de imprensa. Foi o caso da publicação “As melhores da Dinheiro 

2014”, veiculada pela Editora Três, em setembro, que trouxe um ranking com as 1.000 

maiores empresas do país que foram destaque em gestão financeira, governança 

corporativa, responsabilidade social, recursos humanos, inovação e qualidade. 

A publicação destacou o resultado financeiro da Companhia, apontada no 

levantamento como a 514ª colocada dentre as 1.000 maiores empresas do Brasil. A edição 

do “Valor 1000 – 2014”, publicação especial do jornal Valor Econômico, que aponta as 

campeãs em 26 setores e 5 regiões do país, também destaca a Codesp no índice de 

“crescimento sustentável”, indicador que mede a sustentabilidade do crescimento de uma 

empresa. No segmento Transportes e Logística, a empresa aparece em 8º lugar. 

Por fim, devemos reconhecer que não nos faltaram o apoio decisivo e a confiança 

do Governo Federal, em especial da Secretaria de Portos e da Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (Antaq), da Marinha do Brasil, na figura da Capitania dos Portos 

de São Paulo, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), dos órgãos 

anuentes - Receita Federal do Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 

Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), dos nossos órgãos 

colegiados, parceiros na atividade portuária, clientes, fornecedores e, especialmente, 

nossos colaboradores dedicados e comprometidos com nossa Visão de Negócios e Valores. 

Queremos, sinceramente, agradecer a todos e compartilhar o sucesso obtido. 

 



5 

 

1. Identificação e Atributos das Unidades cujas Gestões Compõem o 
Relatório 

1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Relatório de Gestão Consolidado 

Poder: Executivo  

Órgão de Vinculação: Secretaria de Portos Código SIORG: 92.748 

Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora 

Denominação Completa: Companhia Docas do Estado de São Paulo 

Denominação abreviada: CODESP 

Código SIORG: 959 Código LOA: 20.208 Código SIAFI: 396.006 

Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista CNPJ: 44.837.524/0001-07 

Principal Atividade: Autoridade e Administradora Portuária Código CNAE: não tem 

Telefones/Fax de 

contato: 
(13) 3202 – 6423 (13) 3202-6419 

Endereço Eletrônico: audsuper@portodesantos.com.br 

Página da Internet: http://www.portodesantos.com.br 

Endereço Postal: Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, s/ nº, Macuco, CEP 11.015-900, Santos, 

SP 

Identificação de Unidades Jurisdicionadas Consolidadas 

Nome CNPJ CÓDIGO SIAFI Código SIORG 

Administração do Porto Pesqueiro de Laguna – 

APPL/SC 

44.837.524/0003-79 Ativa 71.656 

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Normas de criação e alteração da Unidades Jurisdicionadas 

Sucedendo a Companhia Docas de Santos, a Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP 

foi criada em 1980 pela Escritura Pública de Constituição lavrada no 2º Ofício de Notas, em Brasília, tendo 

por finalidade social realizar, em harmonia com os planos e programas da então Portobrás, a administração e 

exploração comercial do Porto de Santos e demais instalações portuárias localizadas no Estado de São Paulo, 

que lhe forem incorporadas. 

A Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP é uma sociedade de economia mista, 

vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República, regendo-se pela legislação relativa às 

sociedades por ações, Lei nº 6.404/76, no que lhe for aplicável e pelo seu Estatuto, e desempenhando suas 

atividades à luz da Lei nº 12.815/13, Decreto nº 8.033/13 e demais instrumentos legais relacionados.  Está 

vinculada à Secretaria de Portos (SEP/PR), através da Lei nº 11.518/07. 

Além do Porto de Santos, a CODESP, por conta do 5º Termo Aditivo ao Convênio de 

Descentralização de Serviços Portuários nº SEP/PR/002/2007-DC, celebrado com a SEP/PR, a Codesp 

continuou administrando o Porto de Laguna (APL/SC) por mais 12 (doze) meses, a partir de 1º de janeiro até 

31 de dezembro.  

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas 

Estatuto 

Regulamento de Exploração do Porto de Santos 

Resoluções nº 2.240, da ANTAQ 

Lei nº 12.815/13 

Decreto nº 8.033/13 

Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas 

Manual para Cadastramento de Operador Portuário 

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos – PDZ – PS 

Tarifa do Porto de Santos 

Relatório da Administração e Relatório de Gestão 

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e 

Consolidadas 

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

Não tem Administração do Porto Pesqueiro de Laguna – APPL/SC 
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1.2. Finalidade e competências institucionais da Unidade 
 

A Codesp, vinculada à Secretaria de Portos, é uma sociedade de economia mista, 

com capital autorizado, regendo-se pela legislação das sociedades por ações, no que lhe for 

aplicável, e pelo seu Estatuto, tendo por objeto social realizar a administração e a 

exploração comercial do Porto de Santos e dos demais Portos ou instalações portuárias que 

estejam ou venham a ser incorporados à sua administração.  

Por conta do 5º Termo Aditivo ao Convênio de Descentralização de Serviços 

Portuários nº SEP/PR/002/2007-DC, celebrado com a SEP/PR, a Codesp continuou 

administrando o Porto de Laguna (APL/SC) por mais 12 (doze) meses, a partir de 1º de 

janeiro até 31 de dezembro.  

O capital social da Codesp é de R$ 1.147.794.239,65, correspondentes a 

261.606.508.617 ações sem valor nominal, sendo 130.803.254.311 ordinárias e 

130.803.254.306 preferenciais, ambas as espécies nominativas e de classe única, 

autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 30/05/2014 e 

homologado na AGE de 24/10/2014, sendo a União Federal a acionista majoritária, com 

99,97% das ações.  

O Porto de Santos tem uma extensão de cais de 15.960 metros e área útil total de 

7,8 milhões de metros quadrados. Conta com 55 terminais marítimos e retroportuários e 65 

berços de atracação, dos quais 14 são de terminais privados (Cutrale, Dow Química, 

Usiminas, Valefértil e Embraport). Destacam-se os terminais especializados, localizados 

nas duas margens do estuário, nos quais se pode verificar a seguinte disponibilização de 

berços: 1 para veículos; 17 para contêineres; 5 para fertilizantes/adubos; 6 para produtos 

químicos; 2 para cítricos; 8 para sólidos de origem vegetal; 1 para sal; 2 para passageiros; 1 

para produtos de origem florestal; 1 para derivados de petróleo; 4 para trigo; 5 para 

produtos siderúrgicos; 10 para carga geral e 2 de multiuso (suco cítrico a granel, roll-

on/roll-off e contêiner).  

A Lei nº 12.815/13 estabelece, em seu art. 17, Parágrafo Primeiro, e art. 18, as 

competências da Administração do Porto, conforme descrito abaixo: 

“Art. 17. A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela 

delegatária ou pela entidade concessionária do porto organizado. 

§ 1o  Compete à administração do porto organizado, denominada autoridade 

portuária:  

I - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e os contratos de concessão;  

II - assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento 

do porto ao comércio e à navegação;  

III - pré-qualificar os operadores portuários, de acordo com as normas estabelecidas 

pelo poder concedente;   

IV - arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades;   

V - fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, 

melhoramento e conservação das instalações portuárias;  

VI - fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com 

regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente;  

VII - promover a remoção de embarcações ou cascos de embarcações que possam 

prejudicar o acesso ao porto;  

VIII - autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o fundeio e o 

tráfego de embarcação na área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto;  

IX - autorizar a movimentação de carga das embarcações, ressalvada a competência 

da autoridade marítima em situações de assistência e salvamento de embarcação, ouvidas 

as demais autoridades do porto;   
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X - suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do porto, 

ressalvados os aspectos de interesse da autoridade marítima responsável pela segurança do 

tráfego aquaviário;  

XI - reportar infrações e representar perante a Antaq, visando à instauração de 

processo administrativo e aplicação das penalidades previstas em lei, em regulamento e 

nos contratos;  

XII - adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no porto;  

XIII - prestar apoio técnico e administrativo ao conselho de autoridade portuária e 

ao órgão de gestão de mão de obra;  

XIV - estabelecer o horário de funcionamento do porto, observadas as diretrizes da 

Secretaria de Portos da Presidência da República, e as jornadas de trabalho no cais de uso 

público; e  

XV - organizar a guarda portuária, em conformidade com a regulamentação 

expedida pelo poder concedente.  

(...) 

Art. 18.  Dentro dos limites da área do porto organizado, compete à administração 

do porto:  

I - sob coordenação da autoridade marítima:  

a) estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da bacia de 

evolução do porto;  

b) delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeio para carga e descarga, de inspeção 

sanitária e de polícia marítima;  

c) delimitar as áreas destinadas a navios de guerra e submarinos, plataformas e 

demais embarcações especiais, navios em reparo ou aguardando atracação e navios com 

cargas inflamáveis ou explosivas;  

d) estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos navios, em função dos 

levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade; e  

e) estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensões máximas dos navios 

que trafegarão, em função das limitações e características físicas do cais do porto;  

II - sob coordenação da autoridade aduaneira:  

a) delimitar a área de alfandegamento; e  

b) organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de cargas e de 

pessoas.    
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1.3. Organograma Funcional 
1.3.1. Estrutura Organizacional 

 

PRESIDÊNCIA 

GABINETE E SECRETARIA GERAL – SPG 

Descrição sumária das atribuições: 

 Secretariar as reuniões dos Órgãos Colegiados; 

 Organizar a Pauta e a documentação elaborada pelas Diretorias, que será apreciada 

em reuniões dos Órgãos Colegiados; 

 Elaborar as Atas das reuniões e os instrumentos decisórios resultantes, providenciar 

a sua assinatura e divulgação; 

 Organizar e arquivar decisões e atas das reuniões colegiadas; 

 Secretariar o Diretor - Presidente, exercendo as atividades de agenda, recepção de 

autoridades, produção de documentos, secretaria de reuniões e outras de mesma 

natureza; 

 Gerenciar as atividades operacionais e os eventos culturais e sociais do Museu do 

Porto; 

 Desenvolver outras atividades que lhe forem conferidas pelo Diretor-Presidente; 

 Articular e coordenar o relacionamento da AUTORIDADE PORTUÁRIA DE 

SANTOS com a comunidade local; 

 Assessorar o Diretor - Presidente e demais Diretores da AUTORIDADE 

PORTUÁRIA DE SANTOS no seu relacionamento com a comunidade local; 

 Assessorar o Diretor - Presidente e demais Diretores nas ações de caráter 

sociocomunitárias e sociopolíticas de interesse da CODESP, analisando as 

interfaces públicas externas e internas; 

 Analisar os aspectos sociopolíticos regionais e suas influências na administração da 

companhia seja de caráter positivo ou negativo; 

 Prestar assessoramento ao Diretor Presidente e demais Diretorias quanto aos 

aspectos sociais e políticos vigentes na sociedade local que possam influir na gestão 

empresarial da companhia;  

 Assessorar o Diretor Presidente e demais Diretores nas ações de interface com a 

comunidade empresarial local, sindical e política visando à participação da 

companhia em atos e eventos que produzam resultado positivo para a CODESP. 

 

GERÊNCIA DO COMPLEXO CULTURAL DO PORTO – GPP 
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Descrição sumária das atribuições: 

 Conservar e expor, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 

contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, 

científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a 

serviço da sociedade e de seu desenvolvimento; 

 Estimular a constituição de associações de amigos do museu, grupos de interesse 

especializado, voluntariado ou outras formas de colaboração e participação 

sistemática da comunidade e do público; 

 Garantir a conservação e a segurança de todos os acervos, observando as normas e 

os procedimentos de preservação, conservação e restauração em conformidade com 

a legislação vigente; 

 Promover estudos de público, diagnóstico de participação e avaliações periódicas 

objetivando a progressiva melhoria da qualidade de seu funcionamento e o 

atendimento às necessidades dos visitantes; 

 Fazer conhecer os bens culturais incorporados ou depositados no museu, de forma a 

propiciar o acesso público; 

 Regulamentar o acesso público aos bens culturais, levando em consideração as 

condições de conservação e segurança; 

 Elaborar e implementar programas de exposições adequados à sua vocação e 

tipologia, com a finalidade de promover acesso aos bens culturais e estimular a 

reflexão e o reconhecimento do seu valor simbólico; 

 Produzir publicações sobre temas vinculados a seus bens culturais e peças 

publicitárias sobre seu acervo e suas atividades; 

 Manter documentação sistematicamente atualizada sobre os bens culturais que 

integram seus acervos, na forma de registros e inventários; 

 Garantir a proteção dos bens culturais que constituem seus acervos, tanto em 

relação à qualidade das imagens e reproduções quanto à fidelidade aos sentidos 

educacional e de divulgação que lhes são próprios, na forma da legislação vigente. 

SUPERINTENDÊNCIA DE OUVIDORIA – SPO 

Descrição sumária das atribuições: 

 Facilitar o contato direto entre os interessados e a CODESP de forma que 

acionistas, empregados, prestadores de serviço, fornecedores e comunidades 

tenham a oportunidade de expressar opiniões, fazer reclamações, denúncias e 

sugerir melhorias relacionadas a todas as atividades da CODESP; 

 Atender os requerimentos recebidos (formuladas por escrito e somente pelo 

interessado diretamente afetado) no tocante às decisões, omissões, atos e 

recomendações da CODESP ou por pessoas físicas ou jurídicas que exerçam 

funções dentro do Porto de Santos, cujo teor refira-se a: 
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o Não realização do serviço no prazo estipulado; 

o Serviço realizado de forma irregular, defeituosa ou de má qualidade; 

o Decisão, ato ou recomendação contrário à Lei; 

o Decisão, ato ou recomendação, que apesar de legal, seja injusto, arbitrário, 

discriminatório, negligente, abusivo ou opressivo; 

o Recusa em dar explicações sobre a sua decisão, ato ou recomendação; 

o Recusa em responder ou acatar sugestões; 

 Opiniões e melhorias relacionadas a todas as atividades da CODESP; 

 Encaminhar o interessado, cujas reclamações não couberem à Ouvidoria, aos 

Órgãos afetos à matéria; 

 Lavrar ata da reclamação ou denúncia, no caso de ser o reclamante analfabeto, 

observado o seguinte procedimento: 

o Leitura da ata diante do reclamante e de uma testemunha, que não poderá 

ser analfabeta; 

o Aposição da impressão digital do reclamante; 

o Assinatura da testemunha confirmando a realização e a exatidão da leitura 

feita diante do reclamante. 

 Analisar as reclamações e, levando em conta os compromissos de atendimento 

assumidos: 

o Acolher a reclamação; 

o Encaminhar a reclamação ao responsável, obedecendo preferencialmente a 

ordem de entrada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

o Aguardar resposta da CODESP (responsável); 

o Avaliar a resposta do responsável e comunicar ao interessado o resultado de 

seus estudos, investigações e sugestões no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, após o recebimento da resposta; 

o Comunicar à CODESP que realizará inspeções nas áreas e/ou ações 

complementares para melhor posicionamento nos casos em que não 

considerar a resposta satisfatória; 

o Comunicar à CODESP e ao interessado o resultado de suas inspeções e/ou 

ações complementares; 

o Indicar pontos de melhoria a serem encaminhados à CODESP quando 

forem detectadas falhas sistemáticas em determinado serviço. 

 Encaminhar a reclamação diretamente ao chefe da unidade responsável pela 

prestação do serviço; 

 Dar início ou prosseguimento, de ofício ou mediante petição do interessado, às 

reclamações e investigações visando o esclarecimento ou reparo no serviço 

prestado; 
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 Prestar contas anualmente à CODESP através de relatório contendo informações 

sobre suas atividades e sobre a execução orçamentária e financeira do órgão, 

devendo o relatório ser publicado em órgão oficial e ter ampla divulgação nos 

demais órgãos de comunicação; 

 Enviar trimestralmente à CODESP os balancetes contendo a prestação de contas e 

atribuições; 

 Cumprir e fazer cumprir os procedimentos, orientações e determinações da empresa 

referentes aos aspectos de segurança no trabalho, saúde ocupacional, e meio 

ambiente; 

 Desenvolver e monitorar programa de dispêndios de sua área, que irão compor o 

PDG da empresa, incluindo serviços previstos e propostas de projetos contendo os 

respectivos cronogramas físicos financeiros das atividades assim compreendidas; 

 Responder pela otimização de performance da empresa, atuando de maneira eficaz 

na melhoria do Sistema de Indicadores de Gestão estabelecidos para sua área;  

 Responder pela gestão de clientes internos e externos, estreitando o relacionamento 

para garantir o atendimento de expectativas e satisfação quanto aos serviços 

prestados; 

 Estruturar e administrar as relações com fornecedores, acompanhando os prazos de 

contratos, avaliando serviços e monitorando o desempenho dos mesmos;  

 Gerenciar recursos terceirizados em sua área de atuação; 

ASSESSORIA TÉCNICA - DP 

Descrição sumária das atribuições: 

 Assessorar o Diretor-Presidente, em matéria da sua alçada decisória, 

providenciando estudos técnicos, pareceres e outros que se façam necessários e 

convenientes; 

 Acompanhar e manter dados consolidados sobre o desempenho econômico-

financeiro da AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS; 

 Apoiar as demais áreas da Companhia em estudos de Desenvolvimento Empresarial 

e Organizacional; 

 Articular o desenvolvimento e consolidar os Planos e Programas de Metas da 

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS; 

 Estruturar sistema de informações de controle e gestão e desempenho empresarial 

para todas as áreas da Empresa; 

 Acompanhar e avaliar o cumprimento dos parâmetros operacionais e comerciais 

previstos nos contratos de arrendamento, estudar e propor medidas de ajustes 

necessários; 
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 Propor ao Presidente a aplicação das penalidades previstas quando do 

descumprimento de compromissos contratuais, na forma prevista em cada 

instrumento; 

 Coordenar as ações de desmobilização de ativos e desativação de atividades 

remanescentes, em articulação com as demais áreas envolvidas, propondo à 

Diretoria o calendário de execução e providenciando junto às áreas, a modelagem e 

demais requisitos técnicos. 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL - 

DPC 

Descrição sumária das atribuições: 

 Articular e coordenar o relacionamento da AUTORIDADE PORTUÁRIA DE 

SANTOS com os meios de comunicação; 

 Assessorar o Presidente e demais Diretores da AUTORIDADE PORTUÁRIA DE 

SANTOS no seu relacionamento com os meios de comunicação; 

 Elaborar informes e divulgar, sistematicamente, as realizações e outras informações 

sobre a AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS, para os públicos externam e 

interno; 

 Contratar e controlar os fornecimentos de material promocional e institucional da 

CODESP; 

 Assessorar o Presidente nas ações de caráter sociocomunitárias e socioambientais 

de interesse da CODESP, analisando o material a ser divulgado ao público externo 

e interno; 

SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA PORTUÁRIA - SPP 

Descrição sumária das atribuições: 

 Planejar, coordenar e orientar o controle de acesso e circulação de pessoas e cargas 

na área do Porto Organizado, de acordo com as normas e regulamentos em vigor; 

 Planejar, elaborar e desenvolver programa de treinamento e aperfeiçoamento do 

efetivo da Guarda Portuário e os demais empregados; 

 Planejar as atividades e o efetivo da vigilância patrimonial de forma a prover as 

instalações Portuárias da segurança adequada às necessidades da Autoridade 

Portuária; 

 Planejar, coordenar e orientar a articulação com a Polícia Federal, a Polícia 

Marítima e as demais Autoridades que atuam em segurança, na área do Porto 

Organizado, com o objetivo de harmonizar os procedimentos de segurança 

portuária das suas respectivas responsabilidades; 
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 Preparar os devidos Termos de Referência para contratação dos serviços e 

aquisições que se fizerem necessários a realização das atividades de sua área de 

atuação; 

 Responder pelas atividades de inteligência e de informações todo o Sistema de 

monitoramento de segurança ISPS-CODE; e, 

 Representar a companhia nos assuntos referente à Segurança Portuária e 

Patrimonial que envolva a Autoridade Portuária, mantendo-se atualizado da 

legislação e dos equipamentos e técnicas de segurança. 

GERÊNCIA DE ISPS-CODE E INTELIGÊNCIA – GPI 

Descrição sumária das atribuições: 

 Responder pelo planejamento, coordenação e articulação das atividades de 

inteligência e de informações em todo o sistema de monitoramento de segurança 

ISPS-CODE, bem como a troca de informações com os demais órgãos de 

Segurança em nível Federal, Estadual, Municipal e Internacional, buscando a 

manutenção do maior nível de eficiência da Segurança Portuária; 

 Gerenciar as atividades e o pessoal do CCCOM – Centro de Controle e de 

Comunicação do Sistema ISPS-CODE da companhia; 

 Gerenciar a manutenção dos equipamentos e materiais necessários à perfeita 

operação do Sistema do ISPS-CODE; 

 Controlar o acesso e circulação de pessoas nas instalações da AUTORIDADE 

PORTUÁRIA DE SANTOS, fazendo uso da tecnologia disponível, monitorando a 

Guarda Portuária das ocorrências captadas pelos equipamentos; 

 Articular-se com a Polícia Federal, a Polícia Marítima e as demais Autoridades que 

atuam em segurança, na área do Porto Organizado, com o objetivo de harmonizar 

os procedimentos de segurança portuária, bem como a troca de informações, dentro 

de suas respectivas responsabilidades; 

 Prover a emissão dos crachás destinados ao acesso às áreas restritas do Porto, sob 

sua responsabilidade exclusiva; 

 Promover o cumprimento da política de segurança, tanto dos trabalhadores como 

das embarcações, além das exigências do ISPS-Code. 

GERÊNCIA DA GUARDA PORTUÁRIA – GPG 

Descrição sumária das atribuições: 

 Controlar o acesso e circulação de pessoas e cargas na área do Porto Organizado, de 

acordo com as normas e regulamentos em vigor; 

 Executar os programas de treinamento e aperfeiçoamento do efetivo da Guarda 

Portuária, definidos pela superintendência; 
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 Controlar o acesso e circulação de pessoas nas instalações da AUTORIDADE 

PORTUÁRIA DE SANTOS; 

 Prover vigilância patrimonial nas instalações e próprios da Autoridade Portuária; 

 Orientar e controlar o tráfego de veículos nas áreas de uso público dentro do Porto 

Organizado; 

 Implantar e reciclar procedimentos de combate a incêndio; e, 

 Promover o cumprimento da política de segurança, tanto dos trabalhadores como 

das embarcações, além das exigências do ISPS-Code. 

SUPERINTENDENCIA JURÍDICA - SPJ 

Descrição sumária das atribuições: 

 Assessorar a Diretoria da AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS fornecendo 

suporte jurídico à tomada de decisões empresariais; 

 Planejar, coordenar e orientar os Advogados sob sua subordinação quanto à linha 

de atuação nos processos judiciais da companhia; 

 Representar a empresa junto aos órgãos e autoridades reguladoras e normatizadoras 

em que a companhia tenha que prestar esclarecimentos e observar as regras 

reguladoras dos processos administrativos e judiciais; 

 Emitir pareceres jurídicos sobre matéria da competência da APS, de forma a 

orientar as ações das diversas áreas da Companhia no seu relacionamento com as 

demais entidades atuantes na área do porto organizado; 

 Emitir parecer e responder a consultas em matéria trabalhista e civil para a 

orientação da administração da companhia; 

 Orientar e definir a linha de conduta para a preparação de defesas e definir a 

escalação dos advogados que vão representar a empresa em processos judiciais em 

todas as instâncias; 

 Coordenar o contencioso trabalhista e civil em todas as instâncias; 

 Analisar os aspectos jurídicos de contratos, convênios, acordos e outros atos dessa 

natureza a serem praticados pela AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS; 

 Participar (dar parecer) da elaboração de editais e do processo de licitações de 

arrendamentos e de contratação de bens e serviços, e alienação de ativos; 

 Preparar os devidos Termos de Referência para contratação dos escritórios de 

advocacia trabalhista e civil e dos outros serviços e aquisições que se fizerem 

necessários a realização das atividades de sua área de atuação. 

GERÊNCIA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA – GPT 

Descrição sumária das atribuições: 



15 

 

 Assessorar a Superintendência Jurídica da AUTORIDADE PORTUÁRIA DE 

SANTOS fornecendo suporte jurídico ao assessoramento à Diretoria Executiva e 

aos órgãos de apoio a tomada de decisões empresariais, nos assuntos de 

fundamentação Trabalhista; 

 Assessorar a área de Recursos Humanos na elaboração de Normas, Procedimentos, 

Instruções Internas, Plano de Cargos e Salários e Acordos Coletivos; 

 Acompanhar os processos trabalhistas judiciais em curso, mantendo reuniões com 

os escritórios de Advocacia contratados, visando à avaliação do seu 

desenvolvimento de forma a propor a adoção da medida mais eficaz e vantajosa 

para a companhia; 

 Proceder ao controle dos processos judiciais em curso, exigindo dos escritórios 

contratados Relatórios Atualizados do andamento das ações, contendo o grau de 

risco e sucesso por ação; 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão; 

 Atuar de forma harmônica e proativa com as demais áreas da companhia de forma a 

identificar as necessidades de suporte técnico-jurídico afim de melhor ordenar as 

operações, contratações e decisões. 

GERÊNCIA DE CONTENCIOSO CIVIL – GPC 

Descrição sumária das atribuições: 

 Acompanhar os processos civis judiciais em curso, mantendo reuniões com os 

escritórios de Advocacia contratados, visando à avaliação do seu desenvolvimento 

de forma a propor a adoção da medida mais eficaz e vantajosa para a companhia; 

 Proceder ao controle dos processos judiciais em curso, exigindo dos escritórios 

contratados “Relatórios Atualizados” do andamento das ações, contendo o grau de 

risco e sucesso por ação; 

 Emitir parecer jurídico civil quanto aos processos em cursos na companhia, 

assessorando as diversas áreas em suas tomadas de decisão, principalmente as que 

dizem respeito aos aspectos da Lei n° 8.666/93; 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão, 

e, 

 Atuar de forma harmônica e proativa com as demais áreas da companhia de forma a 

identificar as necessidades de suporte técnico-jurídico a fim de melhor ordenar as 

operações, contratações e decisões. 

 Assessorar o Presidente nas ações de caráter sociocomunitárias e socioambientais 

de interesse da CODESP, analisando o material a ser divulgado ao público externo 

e interno; 

SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE – 

SPM. 
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Descrição sumária das atribuições: 

 Elaborar normas a serem observadas nas operações portuárias realizadas no Porto, 

voltadas à segurança e eficiência na utilização da infraestrutura portuária, na 

movimentação de cargas e segurança ambiental; 

 Formular política e diretrizes para desenvolvimento permanente de qualidade nas 

operações portuárias no Porto de Santos; 

 Implantar procedimentos de Qualidade Total nas operações portuárias em Santos: 

TQC, série ISO’s, entre outras; 

 Formular política de desenvolvimento ambiental no Porto de Santos, consistente 

com as políticas nacionais, estaduais e locais; 

 Desenvolver estudos e articulação com entidades nacionais e internacionais em 

questões de tecnologias, regras e códigos ambientais em áreas portuárias; 

 Elaborar normas estabelecendo procedimentos e padrões de controle ambiental, a 

serem observados na movimentação de cargas no Porto de Santos; 

 Efetuar gestões junto aos órgãos de controle ambiental para obtenção das devidas 

licenças ambientais; 

 Propiciar atuação de forma harmônica e proativa com os Ministérios Públicos 

Federal e Estadual, órgãos de controle ambiental e de defesa do patrimônio 

histórico e cultural; 

 Realizar articulação dos aspectos ambientais nas obras do Programa de Aceleração 

do Crescimento – PAC, evitando assim qualquer situação que venha a provocar 

solução de continuidade em sua execução; 

 Monitorar, em articulação com as demais áreas da empresa e entidades técnicas do 

segmento, as condições ambientais no Porto de Santos;  

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão; 

e, 

 Promover o cumprimento da política de segurança do trabalho e das  exigências 

estabelecidas pelo ISPS-Code. 

GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE – GPM 

Descrição sumária das atribuições: 

 Educar, capacitar e comprometer os trabalhadores com as questões de meio 

ambiente, envolvendo as entidades representativas dos trabalhadores, arrendatários, 

operadores portuários, órgãos competentes, fornecedores, comunidades, e demais 

partes interessadas; 

 Estimular o registro e tratamento das questões ambientais e considerar, nos sistemas 

de consequência e reconhecimento, o desempenho em impactos ambientais; 
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 Realizar os estudos ambientais (EIA–RIMA) necessários à realização de novas 

obras; 

 Atuar na promoção da proteção do meio ambiente mediante identificação, controle 

e monitoramento de riscos, adequando a segurança de processos às melhores 

práticas mundiais e mantendo-se preparada para as emergências, exigindo dos 

demais usuários do Porto as mesmas práticas ambientais; 

 Assegurar a sustentabilidade de projetos, empreendimentos e produtos ao longo do 

seu ciclo de vida, considerando os impactos e benefícios nas dimensões econômica, 

ambiental e social, responsabilizando e fiscalizando todos os usuários das 

dependências e instalações portuárias; 

 Considerar a ecoeficiência das operações do Porto, minimizando os impactos 

adversos inerentes às atividades operacionais; 

 Orientar, avaliar e integrar as atividades relativas aos aspectos ambientais de forma 

harmônica e eficiente nas dependências da área interna e externa do Porto de 

Santos; 

 Realizar o monitoramento ambiental da dragagem de manutenção, bem como, da 

dragagem de aprofundamento, por ocasião de sua execução; 

 Preparar os devidos Termos de Referência para contratação dos serviços que se 

fizerem necessários para atendimento da gestão ambiental do Porto de Santos;  

 Monitorar e comunicar continuamente o desempenho das atividades ambientais, e 

 Articular com as partes interessadas -- internas e externas  -- o fomento e agilização 

da implementação de ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável, 

integrando-as aos resultados financeiros. 

 Promover o cumprimento da política de segurança do trabalho e das exigências 

estabelecidas pelo ISPS-Code. 

 Elaborar normas a serem observadas nas operações portuárias realizadas no Porto, 

voltadas à segurança e eficiência na utilização da infraestrutura portuária na 

movimentação de cargas e segurança ambiental; 

 Formular política e diretrizes para o desenvolvimento permanente de qualidade nas 

operações portuárias no Porto de Santos; 

 Implantar procedimentos de Qualidade Total nas operações portuárias em Santos: 

TQC, série ISO, entre outras; 

 Formular política de desenvolvimento ambiental do Porto de Santos, consistente 

com as políticas nacionais, estaduais e locais; 

 Desenvolver estudos e articulação com entidades nacionais e internacionais em 

questões de tecnologia, regras e códigos ambientais em áreas portuárias; 
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 Elaborar normas estabelecendo procedimentos e padrões de controle ambiental a 

ser observados na movimentação de cargas no Porto de Santos; 

 Monitorizar, em articulação com as demais áreas da empresa e entidades técnicas 

do segmento, as condições ambientais no Porto de Santos; e, 

 Proceder a fiscalização do cumprimento das normas e operações portuárias de 

forma a efetiva realização das políticas e diretrizes da companhia e dos órgãos 

ambientais. 

GERÊNCIA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO – GPS 

Descrição sumária das atribuições: 

 Educar, capacitar e comprometer os trabalhadores com as questões de Qualidade, 

Saúde e Segurança do Trabalho, envolvendo entidades representativas dos 

trabalhadores, arrendatários, órgãos competentes, fornecedores, comunidades e 

demais partes interessadas; 

 Estimular o registro e tratamento das questões de qualidade, saúde e segurança do 

trabalho, bem como, considerar, nos sistemas de consequência e reconhecimento, o 

desempenho dos usuários do Porto no que tange às normas e procedimentos da 

qualidade operacional em seus aspectos ambientais, de saúde e segurança, em todas 

as atividades na área portuária interna ou externa; 

 Divulgar os programas de qualidade na promoção da saúde, na proteção do ser 

humano e do meio ambiente, na identificação, no controle e monitoramento de 

riscos, adequando a segurança de processos às melhores práticas mundiais; 

 Estabelecer normas e procedimentos que assegure a sustentabilidade dos projetos, 

considerando os impactos e benefícios nas dimensões econômica, ambiental e 

social; 

 Atuar na promoção da saúde, na proteção do ser humano e do meio ambiente 

mediante a identificação, o controle e o monitoramento de riscos, adequando a 

segurança dos processos às melhores práticas e mantendo-se preparada para 

atendimento às situações de emergência, exigindo de todos os usuários do Porto as 

mesmas atitudes; 

 Assegurar a sustentabilidade dos projetos, empreendimentos e operações ao longo 

do seu ciclo de vida, considerando os impactos e benefícios nas dimensões 

econômica, ambiental e social; 

 Considerar a ecoeficiência das operações, minimizando os impactos adversos 

inerentes às atividades da operação portuária; 

 Orientar, avaliar e integrar as atividades relativas à Saúde, Meio Ambiente e 

Segurança do Trabalho; 

 Monitorar e comunicar continuamente o desempenho da função Saúde e Segurança 

do Trabalho, e 
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 Articular com as partes interessadas -- internas e externas -- e fomentar e agilizar a 

implementação de ações relacionadas ao Desenvolvimento Sustentável, integrando-

as aos resultados financeiros. 

GERÊNCIA DE CONTROLE AMBIENTAL – GPA 

Descrição sumária das atribuições: 

 Elaborar normas a serem observadas nas operações portuárias realizadas no Porto, 

voltadas à segurança e eficiência na utilização da infraestrutura portuária na 

movimentação de cargas e segurança ambiental; 

 Formular política e diretrizes para o desenvolvimento permanente de qualidade nas 

operações portuárias no Porto de Santos; 

 Implantar procedimentos de Qualidade Total nas operações portuárias em Santos: 

TQC, série ISO, entre outras; 

 Formular política de desenvolvimento ambiental do Porto de Santos, consistente 

com as políticas nacionais, estaduais e locais; 

 Desenvolver estudos e articulação com entidades nacionais e internacionais em 

questões de tecnologia, regras e códigos ambientais em áreas portuárias; 

 Elaborar normas estabelecendo procedimentos e padrões de controle ambiental a 

ser observados na movimentação de cargas no Porto de Santos; 

 Monitorizar, em articulação com as demais áreas da empresa e entidades técnicas 

do segmento, as condições ambientais no Porto de Santos; e, 

 Proceder a fiscalização do cumprimento das normas e operações portuárias de 

forma a efetiva realização das políticas e diretrizes da companhia e dos órgãos 

ambientais. 
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DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EXECUÇÃO DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - SIO 

Descrição sumária das atribuições: 

 Assegurar, permanentemente, adequadas condições de uso das vias públicas 

rodoviárias e ferroviárias na área do Porto: pavimentação, manutenção de trilhos, 

dormentes, calçadas, etc.; 

 Manter instalações prediais de propriedade da Autoridade Portuária, a serviço das 

atividades portuárias, como guaritas de controle de acesso de pessoas e veículos, 

postos-fiscais, grades, muradas, vestiários e sanitários, entre outros; 

 Articular a manutenção com a programação da atracação, de forma a manter 

sempre disponibilidade de cais e demais requisitos de infraestrutura adequados à 

atracação de navios. 

GERÊNCIA DE OBRAS TERRESTRES – GIT 

Descrição sumária das atribuições: 

 Coordenar as atividades de engenharia nas obras, planejando, orientando e 

supervisionando as atividades, para assegurar regularidade no desenvolvimento das 

obras terrestres; 

 Programar / contratar a execução dos serviços de manutenção da infraestrutura 

terrestre e de acostagem; 

 Fiscalizar a execução de obras e serviços contratados pela CODESP; 

 Realizar gestões permanentes com todos os órgãos envolvidos na execução das 

obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, evitando assim qualquer 

anormalidade na cadência das obras ou que venha a provocar solução de 

continuidade em sua realização, mantendo cronogramas atualizados das várias 

frentes de trabalho em andamento, bem como, daquelas a serem ainda executadas, 

para permitir seu acompanhamento pelo Governo Federal;  

 Programar e executar os serviços de topografia necessários e manter atualizado o 

cadastro das obras realizadas; 

 Administrar com eficácia os recursos de equipamentos, materiais e de pessoal, 

controlando os programas e a sua execução de acordo com a política fixada, 

objetivando atender aos prazos e à qualidade esperada, reduzir custos e, 

consequentemente, aumentar o resultado dos projetos; 

 Atender às políticas governamentais, adequando o andamento das obras às 

exigências dos órgãos de controle, e  

 Promover o cumprimento da política de segurança do trabalho, bem como, das 

exigências estabelecidas pelo ISPS-Code. 
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GERÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS – GIP 

Descrição sumária das atribuições: 

 Desenvolver estudos e projetos aquaviários, sempre em consonância com as 

necessidades dos usuários do Porto e das normas e procedimentos estabelecidos 

pela Capitania dos Portos e dos organismos ambientais; 

 Coordenar a área de estudos, projetos, aquisições e implantações de natureza 

técnica no campo da engenharia, utilizando novas tecnologias disponíveis para os 

processos aquaviários e de acostagem/defensas; 

 Coordenar a área de estudos, projetos, aquisições e implantações de natureza 

técnica no campo da engenharia, utilizando novas tecnologias disponíveis para os 

processos rodoferroviários; 

 Analisar, avaliar e coordenar os projetos de infraestrutura terrestre em 

desenvolvimento e em implantação; 

 Acompanhar a elaboração dos projetos, identificando os ajustes e correções que se 

fizerem necessários à sua execução; 

 Realizar o acompanhamento de campo da implantação da infraestrutura e demais 

investimentos previstos para as áreas arrendadas, informando às áreas de gestão 

competentes; 

 Preparar os devidos Termos de Referência para contratação das obras ou serviços 

que se fizerem necessários para ampliação ou melhoria da infraestrutura portuária 

terrestre e de acostagem;  

 Avaliar os projetos básicos e executivos das instalações de áreas arrendadas e de 

melhorias das instalações portuárias e operacionais, de conformidade com o Plano 

de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos - PDZ; 

 Manter um banco de estudos e projetos, contendo todos os elementos devidos 

(Termos de Referência), e legalmente exigíveis (Projeto Básico/Executivo e 

Licenças Ambientais), que permitam a pronta contratação de obras ou serviços que 

sejam julgados necessários ao desenvolvimento da infraestrutura terrestre ou 

aquaviária, além dos serviços de apoio, de suprimentos de energia elétrica, de 

utilidades e serviços gerais; 

 Focar os projetos de infraestrutura terrestre no atendimento aos usuários do Porto, 

aos aspectos ambientais, à segurança dos usuários e dos trabalhadores, bem como, 

nas exigências estabelecidas pelo ISPS-Code; 

 Atender às políticas governamentais, adequando os projetos e as instalações para o 

controle e redução nos níveis de poluição. 

 Promover o cumprimento da política de segurança do trabalho e das exigências 

estabelecidas pelo ISPS-Code. 
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 Elaborar a composição dos preços unitários para itens com pagamento global, 

obedecendo aos aspectos legais pertinentes; 

 Manter um banco de dados contendo os Termos de Referência e as Planilhas de 

Preços das obras ou serviços que venham a ser elaborados pelas diversas unidades 

da Diretoria de Infraestrutura e Desenvolvimento, permitindo a padronização de 

critérios na elaboração de novos orçamentos e Termos de Referência;  

 Acompanhar a liberação de verbas orçamentárias, tanto as emanadas do Tesouro 

Nacional (Investimento), quanto às de Recurso Próprio (Custeio e Investimento); 

 Elaborar fluxo de caixa e controlar a sua execução; 

 Elaborar os relatórios gerenciais de desempenho dos resultados; e 

 Assessorar a superintendência em assuntos de natureza orçamentária. 

GERÊNCIA DE MEDIÇÕES E FISCALIZAÇÃO – GIM 

Descrição sumária das atribuições: 

 Fixar os critérios de medição e as planilhas de preços estimados para composição 

dos Elementos Técnicos referentes às obras de infraestrutura terrestre; 

 Acompanhar a execução das obras, procedendo às medições dos serviços realizados 

para a aferição das realizações; 

 Emitir laudo de aceitação do serviço executado, anexando os mapas de fiscalização 

e as medições efetuadas; 

 Proceder à liberação das faturas para posterior aceitação dos responsáveis pela 

gestão do contrato; 

 Aprimorar os critérios de medição de obras, permitindo manter atualizada a melhor 

técnica para apuração dos serviços realizados.  

GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS E LINHAS FERREAS – GIF 

Descrição sumária das atribuições: 

 Assegurar, permanentemente, adequadas condições de uso das vias públicas 

rodoviárias na área do Porto, programando e executando, ou contratando, os 

serviços de conservação da pavimentação e calçadas, entre outros; 

 Programar e executar, ou contratar, a manutenção das instalações prediais de 

propriedade da Autoridade Portuária, a serviço das atividades portuárias, como 

guaritas de controle de acesso de pessoas e veículos, postos-fiscais, grades, 

muradas, vestiários e sanitários, entre outros; 

 Fiscalizar a execução dos serviços de operação e manutenção da malha ferroviária 

do Porto, acompanhando inclusive a aplicação dos investimentos realizados pela 

empresa arrendatária do sistema; 
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 Preparar os devidos Termos de Referência para contratação de materiais, 

equipamentos e dos serviços que se fizerem necessários as atividades atinentes a 

sua área de atuação; e, 

 Promover o cumprimento da política de segurança do trabalho e das exigências 

estabelecidas pelo ISPS-Code. 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E UTILIDADES – SIN 

Descrição sumária das atribuições: 

 Avaliar e projetar as necessidades futuras de infraestrutura terrestre do Porto, 

propondo a ampliação e melhoria dos serviços de infraestrutura portuária terrestre e 

operacional aos usuários do Porto de Santos;  

 Avaliar e projetar as necessidades futuras de infraestrutura aquaviária, propondo a 

ampliação e melhoria dos serviços de infraestrutura aquaviária e operacional aos 

usuários do Porto de Santos;  

 Avaliar as condições de acesso, ouvir solicitações dos clientes e projetar, em 

articulação com as demais áreas envolvidas, a melhoria das condições de acostagem 

no Porto; 

 Desenvolver estudos e projetos de infraestrutura terrestre, sempre em consonância 

com as necessidades dos usuários do Porto;  

 Participar da avaliação dos projetos conceituais de instalações portuárias em áreas 

arrendadas, analisando as necessidades de infraestrutura terrestre que se 

demandarão; 

 Aprovar projetos básicos e executivos das instalações de áreas arrendadas e de 

melhorias das instalações portuárias e operacionais, de conformidade com o Plano 

de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos - PDZ; 

 Acompanhar as obras, fiscalizando sua execução; 

 Avaliar os programas de melhorias no tráfego e trânsito nas áreas portuárias, 

integrando a logística de movimentação interna à cadeia logística do trânsito de 

mercadorias através do Porto de Santos; 

 Participar das atualizações e reformulações do Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento do Porto de Santos - PDZ, em articulação com as demais áreas 

envolvidas; 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão; 

e, 

 Promover o cumprimento da política de segurança do trabalho e das exigências 

estabelecidas pelo ISPS-Code. 

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA – GIA 



24 

 

Descrição sumária das atribuições: 

 Coordenar as atividades de engenharia nas obras de dragagem e derrocamento, 

planejando, orientando e supervisionando as atividades, para assegurar a 

regularidade no desenvolvimento das obras; 

 Realizar gestões permanentes com todos os órgãos envolvidos na execução da 

dragagem de aprofundamento e no derrocamento de pedras, constantes do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, evitando assim qualquer 

anormalidade na cadência dos serviços ou que venha a provocar solução de 

continuidade em sua realização, mantendo cronogramas atualizados das várias 

frentes de trabalho em andamento, bem como, daquelas a serem ainda executadas, 

para permitir seu acompanhamento pelo Governo Federal;  

 Programar e executar, ou contratar, a execução de serviços de dragagem e 

derrocamento no canal de acesso, bacias de evolução e berços de acostagem, bem 

como, controlar medições e qualidade; 

 Assegurar condições seguras ao Tráfego Marítimo, realizando e mantendo o 

balizamento e a sinalização náutica do canal de acesso, bacias de evolução e áreas 

de fundeio; 

 Articular a dragagem, bem como, a manutenção/reparos do sistema de defensas 

com a programação da atracação, de forma a manter sempre disponibilidade de cais 

e demais requisitos de infraestrutura adequados à atracação de navios; 

 Gerenciar as atividades de engenharia nas obras, planejando, orientando e 

supervisionando as atividades, para assegurar a regularidade no desenvolvimento 

das obras aquaviárias; 

 Programar / contratar a execução dos serviços de manutenção da infraestrutura 

aquaviária; 

 Administrar com eficácia os recursos de equipamentos, materiais e de pessoal, 

controlando os programas e a sua execução de acordo com a política fixada, 

objetivando a atender aos prazos e à qualidade esperada, reduzir custos e, 

consequentemente, aumentar o resultado dos projetos aquaviários; 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão; 

e, 

 Analisar, avaliar e coordenar os projetos aquaviários em desenvolvimento e em 

implantação; 

 Fiscalizar a execução dos serviços de batimetria contratados; 

 Realizar e manter, ou contratar, o balizamento e a sinalização náutica do canal de 

acesso, bacias de evolução e áreas de fundeio;  

 Acompanhar a elaboração dos projetos, identificando os ajustes e correções que se 

fizerem necessários à sua execução; 
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 Preparar os devidos Termos de Referência para contratação dos serviços que se 

fizerem necessários para ampliação ou melhoria da infraestrutura aquaviária, bem 

como, para os serviços de apoio (lanchas); 

 Aprimorar e facilitar a manutenção das instalações aquaviárias de forma a permitir 

o melhor acesso e com a máxima segurança; 

 Atender às políticas governamentais, adequando os projetos e as instalações para o 

controle e redução nos níveis de poluição;  

 Focar os projetos aquaviários no atendimento aos usuários do Porto, nos aspectos 

ambientais, na segurança dos trabalhadores e no atendimento às exigências do 

ISPS-Code, e 

 Promover o cumprimento da política de segurança, tanto dos trabalhadores como 

das embarcações, além das exigências do ISPS-Code. 

GERÊNCIA DE ENERGIA E DISTRIBUIÇÃO – GID 

Descrição sumária das atribuições: 

 Planejar, organizar e controlar o fornecimento de energia elétrica aos usuários do 

Porto; 

 Planejar, organizar e controlar a geração de energia elétrica da Usina de Itatinga; 

 Programar e executar, ou contratar, a manutenção das instalações da Usina e da 

Vila de Itatinga; 

 Programar e executar, ou contratar, a manutenção das linhas de transmissão de 

energia elétrica e do suprimento de energia complementar para atender aos níveis 

de demanda exigidos pelos usuários do Porto; 

 Programar e executar, ou contratar, a manutenção das instalações responsáveis pela 

distribuição de energia elétrica aos usuários do Porto, bem como, à própria 

Autoridade Portuária; 

 Providenciar a ligação elétrica para os terminais instalados na área portuária, bem 

como, para os usuários que requisitarem energia elétrica; 

 Preparar medição de consumo dos serviços utilizados, para fins de faturamento; 

 Programar e executar, ou contratar, a manutenção das instalações elétricas prediais, 

do sistema de iluminação externa e da sinalização semafórica; 

 Preparar os devidos Termos de Referência para contratação dos serviços que se 

fizerem necessários para manutenção dos sistemas atinentes à energia elétrica, e 

 Promover o cumprimento da política de segurança do trabalho e das exigências 

estabelecidas pelo ISPS-Code. 

GERÊNCIA DE UTILIDADES E SERVIÇOS E MANUTENÇÃO – GIU 
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Descrição sumária das atribuições: 

 Fiscalizar a execução dos serviços de apoio que tiverem sido contratados pela 

CODESP; 

 Preparar os devidos Termos de Referência para contratação dos serviços de apoio 

necessários;       

 Planejar, organizar e controlar o suprimento dos materiais necessários ao 

atendimento das demandas de manutenção da infraestrutura terrestre; 

 Realizar a gestão do contrato que tem por objeto o abastecimento de água e 

afastamento e tratamento do esgoto sanitário, bem como, a manutenção desses 

sistemas, providenciando para que sejam atendidas as requisições dos terminais ou 

outros usuários requisitantes desses serviços; 

 Realizar a gestão do contrato celebrado para a coleta do lixo doméstico do Porto, 

retirada da taifa dos navios e também dos serviços de limpeza e varrição, 

providenciando para que sejam atendidas as requisições dos terminais, operadores 

portuários ou outros usuários requisitantes desses serviços; 

 Disponibilizar os serviços de telefonia, informática e telecomunicações aos clientes 

do Porto, providenciando as ligações e atendimento de requisições de navios, de 

operadores portuários e demais usuários; 

 Preparar medições de consumo desses serviços utilizados pelos usuários, para efeito 

de faturamento;  

 Programar e executar, ou contratar, a manutenção de bebedouros e aparelhos de ar 

condicionado utilizados nas instalações administrativas da CODESP; 

 Programar e executar, ou contratar, a manutenção dos elevadores instalados nas 

dependências da CODESP; 

 Programar e executar, ou contratar, a manutenção das instalações de combate a 

incêndios na área do Porto, como tanques, dutos, mangueiras, hidrantes e outros; 

 Programar e executar, ou contratar, a manutenção e recarga dos extintores 

utilizados nas instalações da CODESP; 

 Programar e executar, ou contratar, a manutenção de equipamentos eletrônicos em 

geral; 

 Programar e realizar a fiscalização das instalações ou equipamentos 

eletromecânicos que integram o patrimônio do Porto, e estejam arrendados a 

terceiros, bem como, dos equipamentos de terminais portuários, necessários aos 

serviços operacionais e que se encontram em áreas públicas, para verificação da 

conformidade com seus planos de manutenção; 

 Programar e executar, ou contratar, os serviços de manutenção eletromecânica dos 

”gates” e demais instalações do sistema de segurança portuária / ISPS-Code; 
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 Planejar, organizar, controlar e responder pelo atendimento aos demais serviços 

demandados às atividades operacionais e administrativas do Porto de Santos; 

 Preparar os devidos Termos de Referência para contratação dos serviços que se 

fizerem necessários para a manutenção eletromecânica e os demais serviços gerais; 

 Manter estoques de materiais, necessários ao atendimento desses serviços gerais 

solicitados pelas diversas áreas da empresa; 

 Atender às políticas governamentais, adequando os projetos e as instalações para o 

controle e redução dos níveis de poluição; 

 Programar e executar, ou contratar, a manutenção e desobstrução da rede de 

esgotamento pluvial; 

 Programar e executar, ou contratar, serviços para erradicação de pombos e 

extermínio de roedores das instalações portuárias; 

 Preparar os devidos Termos de Referência para contratação dos serviços que se 

fizerem necessários para manutenção dessas redes de utilidades; 

 Promover o cumprimento da política de segurança do trabalho e das exigências 

estabelecidas pelo ISPS-Code; e,  

 Atuar de forma harmônica e proativa com as áreas de estudos e projetos e de 

execução de obras de infraestrutura aquaviárias e terrestres, de forma a identificar 

as necessidades do suprimento dessas utilidades. 

 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE MERCADOS E NOVOS NEGÓCIOS - SCM 

Descrição sumária das atribuições: 

 Avaliar os anteprojetos de Instalações Portuárias de áreas arrendadas e de melhorias 

de instalações portuárias e operacionais, à luz do PDZ; 

 Elaborar a regulamentação do funcionamento do Porto - definição de horários, 

tráfego terrestre, entre outros, e demais normas a ser homologadas pelo CAP; 

 Aprovar os anteprojetos, ouvida a área de infraestrutura; 

 Desenvolver estudos de mercado, análise de custo/benefício de investimentos no 

Porto de Santos, custo da cadeia logística, oportunidade de integração de negócios 

na área de influência do Porto e outros necessários à formulação de estratégias que 

assegurem o crescimento competitivo do Porto de Santos; 

 Desenvolver e manter relacionamento institucional com empresários, entidades 

governamentais e de promoção do desenvolvimento, tendo em vista articular e 



28 

 

promover iniciativas e novos negócios para a ampliação da movimentação de 

cargas no Porto de Santos; 

 Estabelecer o relacionamento com universidades e institutos de pesquisas e de 

desenvolvimento tecnológico do interesse do Porto de Santos; 

 Participar de eventos de promoção do Porto de Santos, missões técnicas e 

comerciais; 

 Desenvolver estudos econômicos de análise de custo/benefício de investimentos no 

porto, custos da cadeia logística do Porto de Santos, tarifas, preços e outros 

necessários a formulações de estratégias para assegurar a competitividade do Porto; 

 Avaliar o modelo tarifário, acompanhar e propor tarifas para a aprovação da 

Diretoria e submissão ao Poder Concedente; 

 Produzir e consolidar estatísticas portuárias para a informação pública; 

 Atender aos interessados, providenciar o registro e administrar o processamento das 

requisições de áreas e instalações para o arrendamento, na forma da Lei nº 

12.815/13. 

 Estudar e modelar o arrendamento de áreas e instalações para ser exploradas. 

 Preparar editais, audiências públicas, encaminhando e monitorando o processo de 

licitação de arrendamentos, quando delegado pelo Poder Concedente. 

 Realizar procedimentos licitatórios para todas as áreas sob guarda e uso da 

Companhia, quando delegado pelo Poder Concedente 

 Elaborar as normas a serem observadas nos arrendamentos, de modo a assegurar o 

ambiente competitivo no Porto de Santos; 

 Elaborar os contratos; 

 Verificar, providenciar e manter atualizados os registros e demais documentos e 

requisitos legais relativamente às áreas territoriais da União no Porto Organizado de 

Santos. 

 Providenciar e manter atualizadas as plantas físicas de ocupação da área do porto 

organizado. 

 Ter atualizados os valores das áreas do Porto para os arrendamentos; 

 Administrar as áreas disponíveis para os arrendamentos; 

 Propor medidas de recuperação, (re)ocupação e valorização das áreas territoriais do 

Porto de Santos; e, 

 Relacionar-se com os organismos federais de controle do Patrimônio da União. 

GERENCIA DE MERCADO, ESTUDOS E ESTATÍSTICA - GCE 
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Descrição sumária das atribuições: 

 Elaborar planos e programas de marketing, propondo estratégicas para manter e 

fortalecer a imagem da empresa e aumentar o volume de comércio no Porto de 

Santos; 

 Gerenciar as atividades de identificação de novas oportunidades de negócio com o 

objetivo de posicionar a Companhia de forma harmonizadora com a relação entre 

os usuários da infraestrutura do Porto de Santos; 

 Produzir estudos de viabilidade de mercado, contatando as autoridades 

governamentais e as partes relevantes em busca do desenvolvimento das atividades 

portuárias; 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão; 

 Elaborar os estudos necessários à determinação das tarifas a serem praticadas no 

Porto de Santos; 

 Definir os critérios de atualização e de aplicação das tarifas do Porto de Santos; 

 Demonstrar, defender e aprovar as tarifas junto ao Poder Concedente e à Agência 

Reguladora;  

 Manter os estudos tarifários atualizados e disponíveis para eventuais consultas e/ou 

atualizações que se fizerem necessárias; 

 Atuar de forma conjunta com as áreas de infraestrutura e financeira, de forma a 

manter as tarifas atualizadas pelos serviços colocados à disposição dos usuários, 

bem como da atualização monetária dos custos envolvidos; 

 Atuar de forma proativa, visando a proporcionar aos usuários e à empresa, de que 

as tarifas cobradas no Porto de Santos sejam justas e adequadas aos serviços 

utilizados; 

 Relacionar-se com os organismos federais de controle do Patrimônio da União; 

 Representar a empresa no que couber nas reuniões do Conselho de Autoridade 

Portuária – CAP. 

GERENCIA DE PROMOÇÃO - GCP 

Descrição sumária das atribuições: 

 Gerenciar os serviços de elaboração da estratégia e programas de promoção, feiras, 

eventos e seminários que divulguem institucionalmente o Porto de Santos, 

explorando as suas vantagens e as condições proporcionadas aos seus usuários; 

 Manter relacionamento com os órgãos internos e externos, disseminadores de 

opinião, de forma a marcar a importância do Porto de Santos no mercado nacional e 

internacional no Comércio Exterior; 
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 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão;  

 Planejar, organizar e acompanhar os eventos a serem realizados, bem como os 

patrocinados por terceiros, a nível nacional e internacional, nos quais se faça 

importante à participação do Porto de Santos. 

GERENCIA DE ARRENDAMENTOS - GCA 

Descrição sumária das atribuições: 

 Planejar, organizar e controlar a ocupação das áreas arrendadas; 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão;  

 Gerenciar as atividades relacionadas aos arrendamentos de áreas, negociações dos 

Sítios-Patrão, planejando, organizando e controlando o desempenho dos Terminais, 

avaliando resultados, segundo os aspectos contratados, e as políticas específicas e 

comerciais; 

 Gerenciar, organizar e acompanhar a execução das medidas de recuperação, 

reocupação, ocupação e valorização das áreas territoriais do Porto de Santos; 

 Gerenciar e acompanhar a execução do Plano de Expansão do Porto de Santos, 

fiscalizando a sua ocupação e o seu ordenamento;  

 Preparar editais, audiências públicas, encaminhando e monitorando o processo de 

licitação de arrendamentos, quando delegado pelo Poder Concedente; 

 Realizar procedimentos licitatórios para todas as áreas sob a guarda e uso da 

Companhia, quando delegado pelo Poder Concedente; 

 Elaborar as normas a serem observadas nos arrendamentos, de modo a assegurar o 

ambiente competitivo no Porto de Santos. 

 Elaborar os contratos. 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO PORTUÁRIA - SCP 

Descrição sumária das atribuições: 

 Planejar e organizar o fornecimento de informações de apoio e gerenciar o acesso 

de navios ao Porto de Santos. 

 Planejar, organizar, programar, controlar e gerenciar a atracação e a permanência de 

navios no cais. 

 Planejar, organizar e gerenciar o fornecimento de apoio aos procedimentos 

operacionais de atracação. 

 Planejar, organizar e gerenciar as medições para o faturamento da utilização da 

Infraestrutura Portuária. 
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 Determinar e propor, à Diretoria Executiva, as normas reguladoras do tráfego 

marítimo e atracação no Porto de Santos, de responsabilidade da Autoridade 

Portuária; 

 Planejar, organizar e gerenciar a disponibilização da infraestrutura, 24 horas por 

dia, facilidades como água, energia elétrica, sistema de telecomunicações aos 

clientes do Porto, providenciando as ligações e o atendimento de requisições de 

navio, de operadores portuários e demais usuários do Porto; 

 Analisar e gerenciar as medições dos serviços utilizados pelos usuários para o efeito 

de faturamento, através dos relatórios emitidos pela Gerencia de Tráfego e 

Atracação; 

 Planejar, organizar e gerenciar a Fiscalização do cumprimento das normas 

reguladoras das operações portuárias nas Instalações de Uso Públicas, para garantir 

produtividade, segurança e preservação ambiental, nas operações realizadas por 

Operadores e Trabalhadores Portuários. 

 Verificar a fidedignidade e recolher, ao término das operações, a documentação 

com os registros de movimentações e demais informações pertinentes ao 

faturamento e estatísticas portuárias. 

 Coordenar o recebimento da documentação comprobatória das operações realizadas 

no cais público e dar sequência para os efeitos de estatística, controles e 

faturamento. 

 Gerenciar a Fiscalização sobre as condições do cais, uma vez concluídas as 

operações dos navios, e determinar ao operador o cumprimento das regras de 

limpeza pertinentes. 

 Verificar, periodicamente, o cumprimento das normas operacionais, ambientais, de 

segurança e preservação das instalações portuárias na faixa de cais. 

 Autuar e aplicar as penalidades previstas no regulamento e demais instrumentos 

legais quando da verificação do descumprimento das normas reguladoras de 

operações no Porto de Santos. 

 Monitorar e preparar a medição das operações e dos fatos geradores das parcelas de 

remuneração previstas nos contratos de áreas de arrendamentos para os serviços de 

operação portuária, para o efeito de faturamento, estatístico e custos. 

 Acompanhar a execução contratual e preparar as medições de arrendamentos de 

terrenos e instalações portuárias localizadas na área do Porto para a utilização não 

afeta às operações portuárias, para efeito de faturamento e custos. 

 Acompanhamento de campo da implantação da infraestrutura e demais 

investimentos previstos para as áreas arrendadas, preparando relatórios para as 

áreas de gestão competentes; 

 Fiscalização das operações executadas nas áreas de atracação e acostamento, tendo 

em vista os padrões e as regras de operação, controle ambiental e segurança no 
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trabalho, elaborando relatórios de acompanhamento para as áreas de gestão 

competentes. 

 Planejar, gerenciar, organizar e controlar os Contratos das áreas arrendadas; 

 Fiscalizar as áreas arrendadas, verificando se estão nos padrões propostos na 

licitação e em conformidade com o contrato; 

 Analisar as solicitações dos Arrendatários, verificando se estão nos padrões 

propostos na licitação e em conformidade com o contrato; 

 Aprovar às medidas cabíveis, contratualmente, no sentido fazer cumprir e sanar as 

anotações e penalidades constantes dos Laudos de Fiscalização emitidos pela 

Gerencia de Gestão de Áreas;  

 Manter as Normas e Procedimentos atualizados, e em conformidade com a 

legislação vigente, visando à delegação de Autoridade Portuária definida em Lei, 

fazendo com que seja cumprida por todos os arrendatários; 

 Proceder ao acompanhamento da performance de operação dos Contratos, 

identificando se estão em conformidade com o estabelecido em contrato, bem como 

a adimplência dos pagamentos das faturas emitidas contra os arrendatários; 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão; 

e, 

 Analisar os relatórios, indicadores de performance de cada contrato, inclusive os 

fatos e atos apontados pela Fiscalização da Gerência de Gestão de Área, bem como 

os procedimentos adotados para sanar as inconformidades encontradas, e nos casos 

de inadimplência do arrendatário qual a ação tomada. 

GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E ÁREAS ARRENDADAS - 

GCC 

Descrição sumária das atribuições: 

 Gerenciar, organizar e controlar os Contratos das áreas arrendadas; 

 Proceder a fiscalização, em campo, das áreas arrendadas, verificando se estão nos 

padrões propostos na licitação e em conformidade com o contrato; 

 Analisar as solicitações dos Arrendatários, verificando se estão nos padrões 

propostos na licitação e em conformidade com o contrato; 

 Proceder às medidas cabíveis, contratualmente, no sentido fazer cumprir e sanar as 

anotações constantes dos Laudos de Fiscalização emitidos pela Gerencia de Gestão 

de Áreas;  

 Manter as Normas e Procedimentos atualizados, e em conformidade com a 

legislação vigente, visando à delegação de Autoridade Portuária definida em Lei, 

fazendo com que seja cumprida por todos os arrendatários; 
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 Proceder ao acompanhamento da performance de operação dos Contratos, 

identificando se estão em conformidade com o estabelecido em contrato, bem como 

a adimplência dos pagamentos das faturas emitidas contra os arrendatários; 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão; 

e, 

 Emitir relatórios, indicando a performance de cada contrato, inclusive os fatos e 

atos apontados pela Fiscalização da Gerência de Gestão de Área, bem como os 

procedimentos adotados para sanar as inconformidades encontradas, e nos casos de 

inadimplência do arrendatário qual a ação tomada. 

GERÊNCIA DE TRÁFEGO E ATRACAÇÃO - GCT 

Descrição sumária das atribuições: 

 Monitorar as embarcações, por meio de informações de apoio, e gerenciar o acesso 

ao Porto de Santos; 

 Programar, controlar e gerenciar a atracação e a permanência de navios no cais; 

 Fornecer apoio aos procedimentos operacionais de atracação, verificando se estão 

sendo realizados de forma adequada e segura, para os trabalhadores, instalações e 

embarcações; 

 Proceder às medições para o faturamento da utilização da Infraestrutura Portuária; 

 Elaborar as normas reguladoras do tráfego marítimo e atracação no Porto de Santos, 

de responsabilidade da Autoridade Portuária; 

 Disponibilizar, 24 horas por dia, facilidades como água, energia elétrica, sistema de 

telecomunicações aos clientes do Porto, providenciando as ligações e o atendimento 

de requisições de navio, de operadores portuários e demais usuários do Porto; 

 Preparar a medição dos serviços utilizados pelos usuários para efeito de 

faturamento; 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão; 

 Operar a infraestrutura comum de carregamento e descarga de granéis líquidos; 

 Fiscalizar as condições do cais, uma vez concluídas as operações de navio, e 

determinar ao operador o cumprimento das regras de limpeza pertinentes; 

 Fiscalizar, periodicamente, o cumprimento das normas operacionais, ambientais, de 

segurança e preservação das instalações portuárias na faixa de cais; 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão;  

 Alimentar o Sistema Supervia das informações necessárias ao faturamento da 

empresa, bem como dos dados necessários ao controle e acompanhamento 

estatístico do desempenho do Porto de Santos; 
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 Elaborar relatórios de acompanhamento e performance operacional das Atracações 

e do Tráfego de embarcações no Porto de Santos; 

 Analisar as operações de Tráfego e Atracações realizadas no Porto de Santos, 

indicando ajustes ou mudanças que venham a proporcionar a elevação do 

desempenho do Porto de Santos, sem que ocorra perda de eficácia e eficiência das 

operações; 

 Prover a Diretoria Executiva de informações e sugestões que indiquem a situação 

operacional do Porto e as correções a serem promovidas, visando ao incremento do 

desempenho operacional e de receita do Porto de Santos. 

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES - GCO 

Descrição Sumária das Atividades: 

 Atividades dos TP's na Fiscalização de Operações, exceto nos Terminais de Granéis 

Líquidos, na Alemoa e Ilha do Barnabé: 

 fiscalizar o cumprimento da Lei 12.815/93 e  das normas reguladoras das 

operações portuárias, para garantir regularidade, produtividade, segurança e 

preservação ambiental, nos trabalhos realizados por Operadores Portuários;  

 fiscalizar as condições do cais, concluídas as operações de navio, e determinar 

ao Operador Portuário o cumprimento às regras de limpeza pertinentes;  

 receber, pela Supervia Eletrônica de Dados – SED, os registros das 

movimentações de navios e demais informações pertinentes, verificar sua 

fidedignidade, e dar sequência para fins de faturamento, custos e estatísticas 

portuárias;  

 reportar à ANTAQ, todas as irregularidades identificadas, nos termos das 

normas e procedimentos de fiscalização vigentes; 

 todas as demais atividades inerentes à fiscalização das operações portuárias. 

 Atividades dos TP's na Fiscalização de Operações nos Terminais de Granéis 

Líquidos, na Alemoa e Ilha do Barnabé: 

 fiscalizar o cumprimento da Lei 12.815/13 e  das normas reguladoras das 

operações portuárias nas atividades dos Terminais de Granéis Líquidos, na 

Alemoa e Ilha do Barnabé, inerentes às operações, inclusive os serviços de 

bombeamento, braços de carregamento e mangotes, para garantir regularidade, 

produtividade, segurança e preservação ambiental; 

 fiscalizar as condições do cais, concluídas as operações de navio, e determinar 

ao responsável o cumprimento às regras de limpeza pertinentes; 

 operar e manter as instalações de combate a incêndio, na Alemoa e Ilha do 

Barnabé; 

 receber, pela Supervia Eletrônica de Dados – SED, os registros das 

movimentações de navios e demais informações pertinentes, verificar sua 

fidedignidade, e dar sequência para fins de faturamento, custos e estatísticas 

portuárias e; 

 todas as demais atividades inerentes à fiscalização das operações portuárias. 
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 Atividades dos TP's na Fiscalização de Áreas Arrendadas: 

 executar a quantificação da tonelagem ou volumes movimentados e dos fatos 

geradores das parcelas de remuneração previstas nos contratos de áreas 

arrendadas para serviços de operação portuária, consolidando informações 

recebidas pela Supervia Eletrônica de Dados – SED , elaborando relatórios para 

as áreas de gestão competentes para efeito de faturamento, estatísticas e custos; 

 fiscalizar o cumprimento das normas reguladoras e contratuais nas áreas 

arrendadas destinadas às operações portuárias, para garantir regularidade,  

produtividade, segurança e preservação ambiental, nas operações realizadas 

pelos arrendatários, solicitando, quando necessário, o concurso das demais áreas 

da CODESP, para verificação de anomalias em instalações e equipamentos, 

elaborando relatórios de acompanhamento para as áreas de gestão competentes; 

 fiscalizar e acompanhar a execução contratual em terrenos e instalações 

portuárias, localizadas na área do Porto de Santos, para utilização não afeta às 

operações portuárias, preparando as medições de arrendamento e elaborando 

relatórios de acompanhamento para as áreas de gestão competentes para efeito 

de faturamento e custos;  

 comunicar às áreas de gestão competentes  a constatação “in loco“ de qualquer 

obra, instalação ou equipamento que não estejam previstos no projeto completo 

“as built“ recebido para servir de referência, após a conclusão das obras 

fiscalizadas e aprovadas pelas áreas de gestão competentes;  

 reportar à ANTAQ, todas as irregularidades identificadas, nos termos das 

normas e procedimentos de fiscalização vigentes; e, 

 todas as demais atividades inerentes à fiscalização das áreas arrendadas. 

 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS – SFF 

Descrição sumária das atribuições 

 Coordenar as áreas sob a sua subordinação, fazendo cumprir as metas e normas 

definidas pela Diretoria Financeira. 

 Proceder às gestões diretas, constantes e determinadas sobre o “Fluxo de Caixa” da 

empresa, buscando sempre a sua maior eficiência, sem, no entanto, causar entraves 

ao setor produtivo da Companhia. 

 Exigir das demais áreas e/ou setores o cumprimento das Normas e Procedimentos 

da empresa. 

 Atuar de forma proativa, principalmente nos assuntos relacionados com o setor de 

financeiro, visando à valorização da pontualidade, justiça e credibilidade. 

 Promover, sistematicamente, no mínimo uma vez por mês, reuniões com os seus 

subordinados, visando a melhorar o desempenho da área, e consequentemente da 

empresa. 
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 Participar das reuniões convocadas pela Direção, dando a sua colaboração sempre 

de forma proativa. 

 Preparar relatório mensal de atividade para a Diretoria e/ou Presidente. 

 Monitorar a Diretoria, diariamente sobre o desempenho do “Fluxo de Caixa”. 

 Responsabilizar-se, juntamente com a Diretoria Financeira, pelo acompanhamento 

e execução do “Fluxo de Caixa”. 

 Prover a empresa dos recursos financeiros que se fizerem necessários às suas 

operações, equilibrando o seu fluxo de recursos seja com recursos próprios ou 

através da captação junto à terceiros (instituições financeiras). 

 Preparar e realizar pagamentos. 

 Controlar as contas a receber e a pagar. 

 Receber e controlar os recursos financeiros e fazer a conciliação bancária. 

 Gerenciamento de riscos, contratação e administração de seguros. 

 Administrar o patrimônio da APS e da União sob a sua guarda. 

 Articular-se com as áreas da empresa responsáveis pelas medições 

  de serviços e informações para a cobrança de tarifas. 

 Analisar as medições vis-à-vis os contratos e tarifas vigentes e proceder à sua 

consolidação. 

 Emitir e entregar as faturas de serviços, tarifas e contratos de arrendamentos; 

 Manter relacionamento com as instituições financeiras conceituadas no mercado 

nacional; 

 Criar sistemas de controle que permitam a maior transparência dos processos de 

Licitação, Compras e Desmobilização, visando ao atendimento às informações dos 

órgãos controladores (TCU, AGU, CGU, CISET, SEP, etc) e ao Público em geral. 

GERÊNCIA DE TESOURARIA - GFT 

Descrição sumária das atribuições: 

 Planejar, gerenciar, organizar e controlar os serviços de Tesouraria, bem como os 

de Fluxo de Pagamentos e Recebimentos, através do registro de entrada e saída de 

dinheiro, cheques, duplicatas, notas fiscais e outros, assegurando a regularidade das 

variações financeiras, de acordo com a política da Diretoria Financeira; 

 Manter contatos com Bancos e Fornecedores; 

 Manter a Diretoria Executiva informada, diariamente, do desempenho do caixa da 

CODESP; 
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 Supervisionar as operações financeiras realizadas, bem como as relacionadas à 

previsão de recebimento, financiamento e de pagamentos; 

 Atuar de forma proativa no desenvolvimento de suas atribuições; 

  Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de 

Gestão. 

 Receber e registrar no sistema de contas a pagar as faturas e notas fiscais de 

materiais e serviços recebidas dos gestores dos respectivos contratos devidamente 

conferidas e visadas para pagamento; 

 Conferir as retenções de impostos e contribuições consideradas nas notas fiscais 

dos fornecedores de prestadores de serviços, com vistas ao atendimento ao que 

determina a legislação vigente, que considera a CODESP como solidariamente 

responsável. 

 Elaborar planilhas para recolhimentos dos valores retidos conforme item anterior; 

 Emitir relações diárias das notas fiscais a serem pagas, obedecendo-se a ordem 

cronológica de vencimentos; e 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão. 

GERÊNCIA DE FATURAMENTO – GFF 

Descrição sumária das atribuições: 

 Planejar, gerenciar, organizar, supervisionar e controlar as atividades do setor de 

faturamento e Contas a Pagar; 

 Calcular diariamente as provisões dos navios programados para atracar no Porto, 

encaminhando em seguida à FFA, para cobrança; 

 Enquadrar os serviços realizados, de acordo com a Tarifa do Porto, alimentando o 

Sistema SUFAN com todas as informações de movimentação dos navios; 

 Analisar cada Contrato de Arrendamento e Termos de Permissão de Uso, para fins 

de Faturamento; 

 Alimentar o Sistema de Locação com todas as informações dos Contratos de 

Arrendamento, Termos de Permissão de Uso; 

 Emitir diariamente o faturamento e respectivos boletos bancários referentes às 

operações dos navios, com base nas informações da Supervia Eletrônica de Dados – 

SED, encaminhando em seguida à FFA, para cobrança; 

 Emitir o Faturamento correspondente aos Contratos de Arrendamento e Termos de 

Permissão de Uso, e respectivos boletos bancários encaminhando em seguida à 

FFA, para cobrança; 
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 Emitir o Faturamento correspondente ao consumo de água, energia elétrica e 

aluguel de telefones, das áreas arrendadas e usuários do Porto, cujos dados são 

recebidos das áreas técnicas e devidamente atestados, e respectivos boletos 

bancários encaminhando em seguida à FFA, para cobrança; 

 Emitir o faturamento correspondente aos demais serviços constantes da Tarifa do 

Porto, bem como a utilização de mão de obra da CODESP, mais especificamente de 

Guardas Portuários utilizados em escolta no Porto, acidentes ambientais, 

ressarcimentos, entre outros, encaminhando em seguida à FFA juntamente com os 

boletos bancários, para cobrança; 

 Realizar a conferência do faturamento diário da CODESP, analisando os dados de 

cliente, itens, preços de tarifas, codificação dos serviços, verificar os impostos 

incidentes; 

 Desenvolver Normas e Procedimentos que possibilitem o controle das operações e 

dos programas e aplicativos de informática, avaliando os resultados para assegurar 

o processamento regular das atividades para o bom andamento das operações 

processadas;  

 Controlar o recebimento dos valores faturados, emitindo as cobranças dos valores 

não recebidos nos vencimentos estipulados;  

 Manter a Diretoria Executiva informada, diariamente, do desempenho do 

faturamento da CODESP; 

 Atuar de forma proativa no desenvolvimento das suas atribuições; 

 Receber as faturas emitidas pela Gerência de Faturamento e endereçá-las aos 

arrendatários e usuários do Porto; 

 Baixar diariamente no sistema de Contas a Receber as faturas pagas no dia anterior, 

com base nas informações recebidas dos Bancos; 

 Emitir cartas de cobrança, obedecidos aos prazos da rotina existente, na falta de 

pagamento pelos usuários e arrendatários, bem como preparar planilhas com os 

débitos atualizados, considerando-se a aplicação dos encargos financeiros 

decorrentes; 

 Encaminhar ao Cartório de Protestos as faturas não pagas nos prazos estabelecidos; 

 Acompanhar os pagamentos das prestações relativas aos Parcelamentos concedidos 

aos arrendatários e usuários, encaminhando-se ao jurídico para as providências 

cabíveis, nos casos de inadimplência; 

 Controlar diariamente os pagamentos de provisões efetuadas pelos usuários, com 

base em documentos emitidos pela Gerência de Faturamento, com vistas à liberação 

de atracação de navios, através da Gerência de Atracação e Serviços – SAA; 

 Receber, conferir e controlar as fianças bancárias ou outros tipos de garantias 

apresentadas, com vistas à liberação de atracação de navios ou de outros serviços 

requisitados; 
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 Preparação de relatórios e planilhas relativos aos débitos de empresas inadimplentes 

objetivando prestar informações à Diretoria  e oferecer respostas às solicitações de 

esclarecimentos dos Órgãos Colegiados e fiscalizadores da CODESP; e 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão. 

 

 

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE - GFC 

Descrição Sumária das Atividades: 

 Gerenciar os serviços da área de Contabilidade Geral da empresa, bem como aos 

relacionados ao sistema de registro e operações, atendendo às necessidades 

administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e 

orçamentário; 

 Responsabilizar-se pela supervisão e orientação dos subordinados quanto a 

escrituração contábil, pela conciliação das contas patrimoniais e de resultado, 

verificação dos lançamentos contábeis; 

 Organizar, elaborar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas 

aplicando as normas contábeis; 

 Preparar a declaração do Imposto de Renda e as informações adicionais e 

assessórias aos órgãos de fiscalização Federal, Estadual e Municipal; 

 Elaborar as guias de recolhimento mensais de tributos, excetos os de competência 

da área de Recursos Humanos; e, 

 Acompanhar a situação patrimonial, elaborando relatórios de situação. 

 Registrar, identificar física e contabilmente, bem como controlar os bens 

patrimoniais do Ativo Imobilizado da CODESP,  

 Registrar e controlar os bens da União Federal sob o uso e guarda da CODESP, 

oferecendo suporte ao Serviço de Patrimônio da União - SPU, sempre que 

solicitado.  

 Acompanhar a movimentação física dos bens, envolvendo as transferências e 

baixas, de acordo com as rotinas vigentes. 

 Controlar de bens baixados, passíveis de alienação, e de sucatas recolhidas. 

 Elaborar procedimentos e condições de venda através de leilão ou convite, bem 

como apurar posteriormente o resultado providenciando o fechamento contábil de 

cada leilão realizado. 

 Controlar as Apólices de Seguro de Bens da CODESP e da União Federal sob seu 

uso e guarda, bem como a Apólice de Seguro de Vida em Grupo dos funcionários 
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da CODESP e dos membros dos Órgãos Colegiada, acompanhar os pagamentos de 

prêmios, sinistros, recebimentos de indenizações, endossos (alterações) e elaborar 

os elementos técnicos para licitações. 

 Analisar as Apólices de Seguro encaminhadas pelos arrendatários, através do órgão 

gestor (DPT), e emitir pareceres atestando quanto ao atendimento às exigências 

contratuais no que diz respeito à efetiva garantia securitária dos bens arrendados. 

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTO - GFO 

Descrição sumária das atribuições: 

 Gerenciar e supervisionar todos os trabalhos de preparação orçamentária, 

interagindo com as demais áreas da empresa, desenvolvendo procedimentos sobre 

prazos e critérios, definindo parâmetros econômico-financeiros, fornecendo 

subsídios de análise necessários à elaboração do orçamento anual; 

 Elaborar o Orçamento de custeio e investimentos e acompanhar a execução 

orçamentária; 

 Gerenciar a execução dos programas de controles internos; 

 Proceder ao acompanhamento do planejamento financeiro de curto, médio e longo 

prazo; 

 Acompanhar a liberação de verbas orçamentárias, tanto as emanadas do Tesouro 

Nacional (Investimento), quanto às de Recurso Próprio (Custeio e Investimento); 

 Elaborar fluxo de caixa e controlar a sua execução; 

 Elaborar os relatórios gerenciais de desempenho dos resultados; 

 Assessorar a superintendência em assuntos de natureza orçamentária. 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO  – SFA 

Descrição sumária das atribuições: 

 Coordenar as áreas sob sua subordinação, fazendo cumprir as metas e normas 

definidas pela Diretoria de Administração e Finanças. 

 Executar rotinas trabalhistas de administração de pessoal, como: contratação, 

registro, controle de frequência, pagamento, programação e controle de férias, 

demissão, aplicação de penalidades e saúde do trabalhador. 

 Administrar a concessão de benefícios. 

 Formular, para aprovação da Diretoria, a Política de Recursos Humanos na 

transição CODESP/Autoridade Portuária de Santos. 
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 Planejar, Gerenciar e Coordenar as atividades pertinentes a Gerência de Licitações, 

Compras e Desmobilização, de forma a atender de forma adequada e em 

conformidade com as diretrizes da companhia. 

GERÊNCIA DE CONTROLE E PAGAMENTO DE PESSOAL – GFP 

Descrição sumária das atribuições: 

 Executar as atividades de registros e controle das rotinas trabalhistas de 

administração de pessoal: 

 Realizar as anotações funcionais. 

 Instruir processos de aposentadorias e benefícios. 

 Elaborar e fornecer atestados diversos. 

 Atender público em geral. 

 Atuar na gestão e controle do plano de saúde; do vale refeição/alimentação; do vale 

transporte; e da complementação de aposentadoria. 

 Executar as atividades de registro e controle financeiro. 

 Analisar, conferir e  elaborar de cálculos de processos trabalhistas. 

 Elaborar e preencher guias para recolhimentos fundiários, previdenciários e fiscais, 

bem como contribuições sindicais e confederativas. 

 Elaborar recibos extrafolha. 

 Atuar no controle e pagamento  de ações  reparatórias. 

 Atuar no controle e pagamento dos descontos efetuados a título de pensão 

alimentícia. 

 Elaborar relações dos descontos a serem efetuados no pagamento de pessoal. 

 Elaborar os procedimentos necessários às rescisões do contrato de trabalho. 

 Atuar na elaboração e controle do pagamento da DIREXE, CONFIS e CONSAD e 

Sindicalistas. 

 Elaborar informação para ressarcimento de pessoal cedido. 

 Controlar o ponto de pessoal, para fins de pagamento e respectivas vantagens. 

 Registrar e controlar as substituições,  interinidades e transferências. 

 Atuar na gestão e controle dos contratos de prestação de serviços dos patrulheiros e 

aprendizes. 
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 Propor estratégias e metodologias a serem adotadas para prover a Folha de 

Pagamento dos dados mais fidedignos com a situação da empresa. 

 Elaborar e controlar a folha de pagamento do pessoal ativo, aposentados 

complementados e estagiários. 

 Elaborar relatórios, informes de rendimentos, resumos e cadastros referentes a 

pagamentos, descontos e benefícios. 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão. 

 Realizar outros serviços correlatos às atividades de controle e administração de 

pessoal. 

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES, COMPRAS E LICITAÇÕES - GFL 

Descrição sumária das atribuições: 

 Gerenciar, organizar e elaborar os Termos de Referência que dão suporte aos 

Editais de licitação de Materiais e Serviços da empresa; 

 Acompanhar o processo licitatório das contratações da empresa; 

 Desenvolver Normas e Procedimentos de acompanhamento e controle da execução 

dos contratos e do recebimento dos materiais licitados; 

 Responder pela fidelidade do processo licitatório, juntamente com a Comissão de 

Licitação; 

 Manter controle de vencimento dos contratos de forma a possibilitar a realização de 

nova licitação antes do término dos Contratos; 

 Cumprir e fazer cumprir as regras e determinações definidas na Lei n° 8.666/93 e as 

suas alterações; 

 Elaborar os contratos, observando as características e definições estabelecidas no 

Edital e em conformidade com as normas jurídicas vigentes; e, 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão. 

GERÊNCIA DE SERVIÇOS E ALMOXARIFADO - GFS 

Descrição sumária das atribuições: 

 Planejar, gerenciar, organizar e controlar os serviços de terceiros contratados e que 

estejam sob a sua gestão; 

 Planejar, gerenciar, organizar e controlar o recebimento, armazenamento e 

distribuição dos materiais adquiridos pela empresa em tempo a atender às 

necessidades das demais áreas da CODESP; 

 Desenvolver Normas e Procedimentos capazes de promover o adequado 

funcionamento e controle das atividades de contratação de serviço, de materiais, de 

armazenamento, de recebimento e de distribuição dos materiais adquiridos; 
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 Organizar e gerenciar cadastro de fornecedores de materiais e serviços de uso da 

administração da AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS; 

 Promover e publicar os Editais de Licitações de conformidade com as 

especificações contidas nos Termos de Referência e nos moldes estabelecidos na 

legislação vigente; 

 Fiscalizar os serviços gerais contratados para a empresa. 

 Desenvolver relatórios que produzam as informações necessárias ao controle das 

operações, atendimento as Auditorias Interna e Externa, e as respostas emanadas da 

Diretoria Executiva; e, 

 Acompanhar e buscar o alcance das metas estabelecidas nos Indicadores de Gestão. 

 

 

 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E CONTROLE 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – SEE 

Descrição sumária das atribuições: 

 Elaborar e atualizar o “Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de 

Santos” – PDZ, em articulação com as demais áreas da empresa; 

 Planejar a identificação do inter-relacionamento organizacional, levantamento dos 

dados, análise e aplicação dos conhecimentos do “modus operandi” e 

funcionamento geral, diagnóstico, elaboração do diagrama de funcionamento geral; 

 Gerenciar e supervisionar a elaboração da nova estrutura organizacional, modelo do 

macro funcionamento geral; 

 Planejar, organizar e supervisionar a implantação da nova estrutura organizacional 

e elaboração do regimento interno, definição de rotinas, instruções e atos 

normativos de procedimentos e controles operacionais; 

 Implantar a nova realidade empresarial, tendo como meta a Governança 

Corporativa e a Gestão por Resultado, bem como a adequação do Estatuto e do 

Código de Ética a ser implantado; 

 Elaborar o Regimento Interno da Companhia, com a participação das áreas de 

negócio e funcionais e avaliar a sua implantação, procedendo às revisões, quando 

demandadas; 

 Supervisionar a elaboração de normas e procedimentos administrativos, cuidando 

pela sua compatibilidade com a estrutura operacional integrada ao Regimento 

Interno; e, 
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 Proceder à revisão da Estrutura Operacional da Companhia visando sua integração 

com o Regimento Interno. 

 Desenvolver e orientar o estabelecimento dos princípios de controle, práticas e 

métodos a serem adotados para o acompanhamento dos projetos da empresa; 

 Desenvolver programas de metas de planejamento financeiro para a elaboração dos 

Termos de Referência das obras e serviços a ser licitados; 

 Desenvolver programa de aferição de custos das obras e serviços a ser licitados, 

bem como o acompanhamento, aferindo o desempenho do custo orçado com o 

realizado; 

 Desenvolver metodologia de acompanhamento da performance do Projeto de 

Expansão da área portuária e do reordenamento do Porto de Santos; 

 Planejar e proceder ao acompanhamento dos projetos em andamento no Porto de 

Santos; 

 Controlar os cronogramas das obras e serviços contratados pela empresa, emitindo 

relatórios periódicos onde seja identificado o cumprimento de prazos e custos de 

cada evento em curso na empresa, dando ênfase aos projetos cujos recursos sejam 

originários de aporte da União; e, 

 Assessorar a Diretoria em assuntos de natureza financeira, orçamentária, de 

execução das obras e desempenho dos serviços contratados e/ou administrados 

diretamente. 

 

GERÊNCIA DE INDICADORES DE GESTÃO – GEI 

Descrição sumária das atribuições: 

 Gerenciar os serviços pertinentes ao acompanhamento dos indicadores e metas 

estabelecidos pela empresa; 

 Analisar os indicadores informados pelos diversos atores do processo e, tecer os 

comentários a respeito, sugerindo e/ou promovendo mudanças no processo de 

forma a adequá-lo a realidade da empresa; 

 Promover a adequação das informações de forma a preservar a realidade da 

empresa, bem como da justa pontuação do atingimento das metas previstas; 

 Buscar de forma pró-ativa a participação de todos os atores do contexto da Gestão 

de Metas, orientando e conduzindo de forma a obter as metas propostas; 

 Assessorar a superintendência quanto às ações de planejamento e acompanhamento 

das metas, bem como nas apresentações a Diretoria Executiva; 

 Elaborar os relatórios para a apresentação na Diretoria Executiva; e, 
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 Alertar sobre as situações relativas ao processo de Gestão de Metas Corporativas da 

empresa. 

GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS – GEP 

Descrição sumária das atribuições: 

 Gerenciar os serviços da área de Planejamento e Controle dos Projetos e andamento 

na empresa;  

 Proceder ao acompanhamento dos projetos ao nível de campo, realizando medições 

que possibilitem à correta aferição do andamento das obras e serviços; 

 Coordenar o levantamento dos custos e despesas relacionados aos projetos em 

desenvolvimento, antes de se proceder ao Termo de Referência para a licitação da 

obra e/ou serviço; 

 Analisar as planilhas de custo que embasam os Termos de Referência, antes do 

lançamento do Edital de Licitação; 

 Manter-se atualizado sobre inovações tecnológicas, relativas aos produtos 

existentes no mercado;  

 Assessorar a superintendência quanto à aquisição de equipamentos e/ou utilização 

de novas tecnologias, de novos equipamentos, contratação de fornecedores e de 

serviços especializados. 

GERÊNCIA DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO – GEE 

Descrição sumária das atribuições: 

 Planejar e controlar projetos de obras dentro da CODESP, otimizando o uso de 

recursos e reduzindo riscos; 

 Elaborar e atualizar o “Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de 

Santos” – PDZ, atuando em articulação com as demais áreas da empresa; 

 Avaliar projetos de implantação e/ou melhorias em instalações portuárias 

arrendadas, ouvindo as áreas da empresa envolvidas, e emitindo parecer; 

 Desenvolver a analisar projetos básicos de engenharia para as obras de expansão e 

de melhorias do porto de Santos, ouvindo as áreas da empresa envolvidas; 

 Realizar o levantamento dos custos e despesas relacionados aos projetos a 

desenvolver, para compor os documentos de licitação  da obra e/ou serviço; 

 Desenvolver os desenhos das áreas a serem arrendadas, para compor os documentos 

de licitação; 

 Manter cadastro dos desenhos as-built das áreas e instalações arrendadas, 

compreendendo descritivo das respectivas instalações; 

 Manter cadastro da planta de ocupação física das áreas do porto organizado; 
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 Manter atualizado os valores das áreas do porto organizado, para fins de 

arrendamento; 

 Gerenciar o serviço de desenho da empresa, verificando sua adequabilidade e 

padronização na elaboração; 

 Manter o cadastro dos desenhos desenvolvidos na CODESP; 

 Manter atualizado o cadastro de áreas da União, sob gestão da CODESP, propondo 

medidas de sua recuperação, reocupação e valorização; 

 Desenvolver/analisar estudos de viabilidade técnico-econômica para os projetos, ou 

por solicitação de organismos de controle; 

 Consolidar os cronogramas das obras e serviços contratados pela empresa, emitindo 

relatórios periódicos onde seja identificado o cumprimento de prazos e custos de 

cada evento em curso na empresa, dando ênfase aos projetos cujos recursos sejam 

originários de aporte da União, com apoio das gerências de Medição e Controle; 

 Manter-se atualizado sobre inovações tecnológicas relativas aos produtos existentes 

nos mercados relacionados ao negócio da CODESP. 

GERÊNCIA DE RELAÇÕES HUMANAS E TREINAMENTO – GEH 

Descrição sumária das atribuições: 

 Elaborar e desenvolver o programa de assistência social. 

 Administrar o processo Estágio.  

 Pesquisar o Clima Organizacional 

 Promover as Relações Humanas visando qualidade de vida, motivação e integração 

dos colaboradores. 

 Realizar exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de 

mudança de função e demissional. 

 Elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. 

 Gerenciar o processo de treinamento, com base no planejamento estratégico da 

Codesp. 

 Firmar acordos de cooperação técnica e parcerias com entidades nacionais e 

estrangeiras, órgãos governamentais, instituições de ensino público e privado e 

outras instituições de reconhecimento tecnológico que possam contribuir para o 

desenvolvimento do pessoal portuário. 

 

GERÊNCIA DE RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS – GER 
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 Gerenciar e propor estratégias de relacionamento entre a Codesp e os representantes 

sindicais e de classe. 

 Elaborar em conjunto com as entidades sindicais convenções e acordos coletivos de 

trabalho. 

 Atuar como representante da empresa junto ao Ministério do Trabalho, Justiça do 

Trabalho e Ministério do Planejamento e Gestão (DEST). 

 Gerenciar o processo de Cargos e Salários, desde a elaboração, até a execução. 

 Planejar o processo de avaliação de desempenho. 

 Receber e direcionar as demandas dos empregados da Companhia relativas  a 

recursos humanos.  

 Administrar o protocolo e arquivo de pessoal. 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SET 

Descrição sumária das atribuições: 

 Estabelecer e formular estratégias e padrões relacionados à administração dos 

recursos de TIC, disponibilizando informações gerenciais que sirva de suporte ao 

processo decisório da Companhia;  

 Propor e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação;  

 Organizar, dirigir, controlar e avaliar os Serviços de Segurança da Informação e 

Riscos de TIC;  

 Criar, analisar e controlar indicadores relacionados à área de Tecnologia da 

Informação e Comunicação;  

 Definir e regulamentar, juntamente às áreas responsáveis, a execução das normas e 

procedimentos de acesso e uso de serviços de tecnologia, das atividades de gestão 

da infraestrutura de rede corporativa, dos serviços de suporte técnico das redes 

locais e remotas, da política de segurança e plano de contingência, e atendimento 

via suporte técnico aos usuários;  

GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC E SUPORTE AOS 

USUÁRIOS – GEU 

Descrição sumária das atribuições: 

 Sendo o primeiro nível de suporte, ficará a seu cargo a resolução de chamados 

Tier1.  

 Responsável pela manutenção de desktops/impressoras;  
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 Direcionar e monitorar as soluções relacionadas com SAP – SOLMAN;  

 Receber, encaminhar e monitorar, os incidentes técnicos para a área responsável 

pela solução;  

GERÊNCIA DE SOLUÇÕES DE APLICATIVOS E SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES – GEA 

Descrição sumária das atribuições: 

 Gestão dos contratos dos aplicativos;  

 Garantir a disponibilidade dos sistemas e elaborar relatórios gerenciais mensais ou 

sempre que solicitado; 

 Gestão da equipe interna e terceirizada de forma a suportar o atendimento de 

segundo nível;  

 Pesquisar, analisar e aprovar novas tecnologias para o desenvolvimento de 

sistemas, bem como o estabelecimento de padrões para o desenvolvimento de 

sistemas através de metodologia adequada;  

 Realizar atendimento de segundo nível para resolução de problemas relacionados 

aos sistemas de informação da CODESP;  

GERÊNCIA DE SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES – GEC 

Descrição sumária das atribuições: 

 

 Elaborar relatórios gerenciais mensais, ou sempre que solicitado, referentes ao 

desempenho da infraestrutura de TI;  

 Fornecer as especificações técnicas para elaboração de projetos básicos afetos ao 

monitoramento de infraestrutura, bem como sugerir novas soluções;  

 Ser responsável pela manutenção, estruturação e delegação de autorizações do 

ambiente ‘Basis’ do Sistema ERP SAP. 

 Administrar todo o sistema de comunicação de dados, voz e imagem, lógica e 

fisicamente, entre todas as sedes CODESP, bem como analisar, planejar e propor 

novas tecnologias e padrões de comunicação, tendo em vista o melhor 

custo/benefício para a Companhia;  

 Administrar tudo o que se relacionar com segurança, controle de acesso, como 

roteadores, antenas, firewalls, switches, entre outros;  
 

NÚCLEO DE GESTÃO DE DEMANDAS E REQUISITOS E 

RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS DE TIC 
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Descrição sumária das atribuições: 

 Identificar oportunidades de aplicação de Tecnologia da Informação e 

Comunicação para otimizar os trabalhos da CODESP e do Porto de Santos;  

 Realizar estudo de viabilidade das demandas para sistema de informação e as 

distribuir para uma análise específica de acordo com a área de necessidade;  

SEL - SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA INTEGRADA e CTP/CENEP 

Descrição sumária das atribuições: 

 Formar e aperfeiçoar a mão de obra para o desempenho de cargos e o exercício de 

funções e ocupações peculiares às operações portuárias e suas atividades correlatas; 

 Desenvolver programas de formação, de qualificação e de atualização profissional 

para os trabalhadores portuários, em todos os níveis pertinentes às operações 

portuárias ou de apoio a estas atividades; 

 Promover a valorização da mão de obra portuária; 

 Primar pela eficiência na formação de mão de obra portuária, a se constituírem 

como centros de excelência portuária; 

 Ser a instituição responsável pelo ensino técnico ao trabalhador portuário; 

 Padronizar o trabalho no cais, permitindo a otimização da operação e a redução dos 

custos por meio da qualificação; 

 Articular ações entre operadores e trabalhadores, aproximando-os na solução de 

divergências e na exposição das necessidades de serviços;  

 Fortalecer a pesquisa acadêmica para a definição dos melhores padrões 

operacionais no porto, visando ampliar a base de conhecimento sobre os 

procedimentos no porto e facilitar o acesso a esse conhecimento; 

 Dotar o CENEP de equipamentos necessários ao desenvolvimento de cursos. 

GERÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO - GEN 

Descrição Sumária das Atividades: 

 Elaborar e atualizar o “Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de 

Santos” – PDZ, em articulação com as demais áreas da empresa; 

 Planejar a identificação do inter-relacionamento organizacional, levantamento dos 

dados, análise e aplicação dos conhecimentos do “modus operandi” e 

funcionamento geral, diagnóstico, elaboração do diagrama de funcionamento geral; 

 Gerenciar e supervisionar a elaboração da nova estrutura organizacional, modelo do 

macro funcionamento geral; 
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 Planejar, organizar e supervisionar a implantação da nova estrutura organizacional 

e elaboração do regimento interno, definição de rotinas, instruções e atos 

normativos de procedimentos e controles operacionais; 

 Implantar a nova realidade empresarial, tendo como meta a Governança 

Corporativa e a Gestão por Resultado, bem como a adequação do Estatuto e do 

Código de Ética a ser implantado; 

 Elaborar o Regimento Interno da Companhia, com a participação das áreas de 

negócio e funcionais e avaliar a sua implantação, procedendo às revisões, quando 

demandadas; 

 Supervisionar a elaboração de normas e procedimentos administrativos, cuidando 

pela sua compatibilidade com a estrutura operacional integrada ao Regimento 

Interno; e, 

 Proceder à revisão da Estrutura Operacional da Companhia visando sua integração 

com o Regimento Interno. 

 Responder pela elaboração das normas e procedimentos da companhia que 

explicitam o funcionamento da organização, de forma a facilitar a integração das 

suas estruturas básica e operacional; 

 Responder pela atualização da Estrutura Básica em funcionamento divulgando as 

mudanças internas ocorridas e aprovadas em DIREXE; 

 Manter os Manuais Operacionais e o Regimento Interno sempre atualizado bem 

como as Normas e Procedimentos sempre em conformidade com as diretrizes e 

legislações emanadas dos Poderes Federal, Estadual, Municipal e dos órgãos 

normatizadores tais como: Secretaria Especial de Portos (SEP), Tribunal de Contas 

da União (TCU), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 

Conselho de Autoridade Portuária (CAP) e Departamento de Controle de Empresas 

Estatais (DEST). 
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1.4 Macroprocessos finalísticos 
 

A CODESP tem por objeto social exercer as funções de autoridade portuária no 

âmbito dos portos organizados no Estado de São Paulo sob sua administração e 

responsabilidade, em consonância com as políticas públicas setoriais formuladas pela 

Secretaria de Portos da Presidência da República.  

Além do exposto, a CODESP poderá exercer as funções de Autoridade Portuária 

em portos organizados localizados em outro Estado, por delegação do Governo Federal, 

mediante assinatura de convênios.  

Para complementação dos serviços incumbidos pela legislação, poderão ser 

desenvolvidas atividades afins, conexas e acessórias. 

A Secretaria de Portos realizou a contratação da empresa de consultoria Deloitte 

com o objetivo de realizar o levantamento dos processos organizacionais em três 

Companhias Docas, incluindo-se a CODESP. O trabalho ainda encontra-se em andamento, 

não sendo possível apresentar, até o momento, uma relação precisa e detalhada dos 

macroprocessos da unidade, conforme demanda o Quadro A.1.4. constante na Parte A do 

Anexo II da  Decisão Normativa nº 134/2013. No entanto, destacamos abaixo a descrição 

das principais atividades desempenhadas pela Companhia, indicando seus respectivos 

produtos e serviços, principais clientes e parceiros. 

 

1.4.1. Arrendamentos de Áreas e Instalações Portuárias 

 

O programa de concessões de áreas em portos públicos, lançado há cerca de dois 

anos pela SEP/PR, passou todo o ano de 2014 em análise no Tribunal de Contas da União 

(TCU). No dia 24 de janeiro, foi protocolado naquele Tribunal respostas para quinze 

recomendações técnicas apresentadas no Acórdão nº 3661/2013, referentes ao processo 

licitatório dos arrendamentos do Bloco 1, onde se encontram as áreas do Porto de Santos. 

Somente após a avaliação do TCU seria possível à SEP/PR publicar os editais das áreas a 

serem arrendadas. A estimativa é que os arrendamentos previstos no Bloco 1 (Santos e 

Pará) impliquem em um aumento de capacidade de 48 milhões de t/ano, com investimentos 

estimados em R$ 3 bilhões.  

Os leilões de áreas no Porto de Santos não têm data para iniciar. A SEP/PR 

aguardava a manifestação final do TCU, publicada em 15 de maio de 2015, para dar início 

à implementação do Programa, que prevê a licitação de 159 áreas nos Portos organizados 

em todo o país. O primeiro bloco, que engloba os Portos de Santos e Pará, foi submetido ao 

Tribunal em 11 de outubro de 2013. A implementação desse programa no Porto de Santos 

é essencial para modernizar as instalações a serem licitadas e para oferecer soluções 

logísticas para os investimentos. 

A SEP/PR incorporou a grande maioria das recomendações do TCU e não há 

previsão de mudanças nos estudos ou nas licitações. Todas as áreas previstas no Bloco 1 

serão licitadas, sendo nove áreas em Santos. Quanto às licitações dos terminais da Ponta da 

Praia, serão mantidas. Entre as condicionantes definidas no acórdão 3661/2013 havia uma 

que solicitava alterações nos estudos de áreas a serem arrendadas na região da Ponta da 

Praia, em função da Lei Complementar nº 813/2013 do município, que vedava a 

movimentação de granéis sólidos no bairro. A ministra relatora, Ana Arraes, entendeu que 

a determinação para revisão dos estudos não subsiste por conta da decisão liminar do 

Supremo Tribunal Federal, que concluiu que a norma invade a competência da União para 

ditar regras de exploração portuária e que não caberia ao município proibir que 
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determinado tipo de carga seja movimentada na área do Porto. O TCU recomendou, ainda, 

que a SEP/PR incorpore nos estudos a possibilidade de alterar o mix de cargas de um 

terminal localizado na região do Saboó e escalone obras de reforço estrutural do cais. A 

SEP/PR procedeu conforme recomendado pelo Tribunal.  

No que se refere às prorrogações antecipadas de contratos de arrendamentos 

portuários, a SEP/PR começou a tratar dessa questão em abril, com a publicação de duas 

notas técnicas. Em 1º de outubro publicou a Portaria nº 349/2014 no Diário Oficial da 

União, regulamentando o processo de prorrogação antecipada. O objetivo da portaria é 

assegurar a realização de investimentos imediatos com vistas à expansão, modernização e 

otimização das instalações portuárias, bem como uniformizar e padronizar os critérios de 

análise das solicitações e dar publicidade e transparência aos trâmites e critérios de análise.  

As empresas que arrendaram terminais sob as regras da Lei nº 8.630/93 e com 

contratos que estejam para vencer e ainda não renovados, podem obter a renovação desses 

arrendamentos. Para isso, deve ser apresentado um plano de investimentos pelo terminal e 

uma análise do equilíbrio econômico-financeiro. A avaliação dos pleitos está sendo feita 

pela Antaq. No Porto de Santos, neste ano, a Ageo Terminais e Armazéns Gerais S.A., 

através da assinatura do sexto aditivo contratual de retificação, ratificação, sub-rogação, 

teve seu Contrato DP/10.2001, de 23/02/2001, prorrogado, condicionado aos investimentos 

propostos. O referido contrato rege o arrendamento de área de 59.901,68 m², situada na 

Ilha do Barnabé.  

Ainda com relação aos arrendamentos, a Lei nº 12.815/13 estabelece que os 

contratos que precedem a Lei nº 8.630/93 não podem ser renovados. Houve manifestações 

contrárias por parte de alguns arrendatários, que passaram a operar através de medidas 

judiciais. Os terminais localizados no Porto de Santos, que têm seus contratos de 

arrendamento vencidos, um total de dez, analisam optar por operar através de contratos de 

transição, que têm como cláusula rescisória a conclusão das licitações previstas para o 

Porto de Santos no programa de concessões de áreas em Portos públicos, promovido pela 

SEP/PR.   

A medida visa garantir as operações portuárias nos terminais nesse lapso de tempo. 

A minuta padrão do referido contrato de transição foi submetida e aprovada pela ANTAQ. 

A Transpetro e a CBA já assinaram seus contratos de transição. A Transpetro, o de nº 

01/2014,  no dia 15 de outubro, e a CBA, o de nº 02/2014, no dia 10 de novembro. O 

primeiro abrange uma área de 255.569 m² para recebimento, escoamento, armazenamento 

e movimentação de petróleo e seus derivados, álcool e biocombustíveis. Já o segundo 

envolve área de 20.010 m², incluindo o armazém 32 e áreas adjacentes, para 

armazenamento e movimentação de carga geral.  Ambos têm prazo de 180 dias.  

Os demais terminais com contratos vencidos que mantém suas operações são: 

Deicmar S/A, Terminal Marítimo do Valongo, , todos em análise pela SEP/PR; Fisher 

Agroindústria, Pool do Corredor de Exportação de Granéis de Origem Vegetal, Termares 

Terminais Marítimos Especializados, em tratativas com a arrendatária;  Rodrimar, Pérola 

S/A, e Granel Química, ambas declinaram do contrato de transição, mantendo a posição 

concedida por decisão liminar. O contrato com a Transbrasa-Transitária Brasileira Ltda, 

vencido em maio, teve seus efeitos prorrogados por meio de concessão de liminar. A 

ANTAQ declarou impossibilidade de assinatura de contrato de transição. 

 

1.4.2.  Movimento de Cargas 

 

A movimentação de cargas pelo Porto de Santos em 2014 superou importantes 

marcas históricas, com especial destaque para os recordes na operação de contêineres, que 

atingiu um crescimento de 9,1% em unidades, e do complexo soja, com aumento de 3,2%. 



54 

 

Quatro recordes mensais foram atingidos em fevereiro (7,7 milhões t), março (10,4 

milhões t), junho (9,8 milhões t) e dezembro (9,0 milhões t), garantindo ao Porto uma 

participação de 25,3% da movimentação das trocas comerciais brasileiras. Considerando 

apenas as cargas que passaram pelos portos brasileiros, a participação do Porto de Santos 

foi de 32,4%. Os embarques do complexo soja acumularam 16,5 milhões t, patamar 3,2% 

superior ao recorde obtido no ano passado. 

Os terminais de contêineres apresentaram desempenho superior ao dos principais 

complexos portuários do mundo, como Roterdã, na Holanda, e Hamburgo, na Alemanha, 

ao atingirem a média por hora de 104 movimentos. O Tecon Santos conquistou, em 02 de 

novembro, um novo recorde de eficiência operacional, com a marca de 216,88 MPH 

(movimentos por hora) na operação de embarque e desembarque de um único navio. 

Foram 1.349 unidades movimentadas durante 6,22 horas no navio Monte Olivia, da 

Hamburg Süd. A nova marca é histórica para o Porto de Santos.  

Santos registrou também, em agosto, seu novo recorde histórico mensal na 

movimentação de contêineres, com 220.702 unidades. Em 2014, a operação de contêineres 

atingiu 3,7 milhões teu (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), crescimento de 

6,8% se comparado ao ano de 2013.  A performance foi atingida em função da 

disponibilização de novas infraestruturas portuárias (terminais da Embraport e Brasil 

Terminal Portuário), dos investimentos efetuados pelas demais estruturas portuárias que 

operam essa modalidade de carga e dos esforços da Autoridade Portuária, em conjunto 

com a SEP/PR, para manter as profundidades dos berços, acessos a berços e do canal de 

navegação  do Porto, que recebeu navios da classe “Cap San”, com capacidade para até 9,6 

mil teu, os maiores porta-contêineres a operar no complexo santista. 

Cabe destacar o fortalecimento da navegação de cabotagem que totalizou 14,5 

milhões t, apresentando crescimento de 24,8% se comparado com o acumulado do ano 

anterior. O número de contêineres transportados através dessa modalidade atingiu um 

aumento de 98,0%. A participação da cabotagem no total de cargas transportadas cresceu 

de 10,2% para 13,0%. Essa performance mostra a tendência de Santos consolidar-se como 

um porto concentrador de cargas. 

A performance da carga geral conteinerizada, entretanto, não foi suficiente para 

compensar a queda na movimentação das principais commodities agrícolas, como açúcar (-

10,5%), milho (-19,3%) e soja em grãos (-4,8%), que são os principais itens da pauta de 

mercadorias que passam pelo Porto. Elas foram afetadas por uma combinação de fatores 

decorrentes de aspectos climáticos e da conjuntura econômica internacional, que impediu 

que o complexo superasse, neste ano, o recorde anual histórico obtido em 2013, o qual foi 

totalmente atípico na curva de crescimento da movimentação. Apesar do movimento de 

cargas ter sido menor que em 2013, ainda assim, permaneceu dentro da curva estabelecida 

pela consultoria Louis Berger, no Plano de Expansão do Porto de Santos. 

O movimento geral de cargas no Porto de Santos atingiu 111,2 milhões de 

toneladas, ficando 2,6% abaixo do resultado obtido no ano passado (114,1 milhões t), mas 

se caracterizando, ainda, como o segundo melhor movimento anual da história do Porto, 

ficando atrás somente do total excepcional verificado em 2013. Os embarques atingiram 

76,6 milhões t e as descargas 34,6 milhões t. 
 

CORRENTE 2012 Δ % 2013 Δ % 2014 Δ % 

  Exportação      71.952  14,4       79.481  10,5  76.575 (3,7) 

  Importação      32.592  (5,0)      34.597  6,2  34.585 (0,0) 
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TOTAL    104.544  7,6     114.078  9,1     111.159  (2,6) 

 
 

      

     

                        

                      

Os reflexos da conjuntura econômica internacional afetaram com maior 

profundidade a movimentação de cargas, tendo em vista que cerca de 47 % delas são 

granéis sólidos e 78% desses granéis são açúcar, complexo soja e milho.  

A crise internacional que afetou os principais países da Europa, Ásia e Américas 

acabou se refletindo com força nos mercados internacionais de commodities agrícolas e 

minerais. No caso das commodities agrícolas, somou-se a um cenário de demanda retraída 

a confirmação de uma supersafra norte-americana de soja e milho, o que elevou a oferta 

global destes grãos a um patamar recorde. Como consequência, houve a intensificação da 

trajetória declinante dos preços das commodities nas principais bolsas internacionais. 

O preço do milho foi o que mais sentiu o efeito do aumento da oferta global, com 

queda de, aproximadamente, 37% ante o já retraído preço de 2013, fazendo com que sua 

cotação voltasse ao patamar praticado em 2009. Da mesma forma, os preços da soja em 

grãos e farelo de soja também sofreram quedas significativas ao longo de 2014. Enquanto 

isso, a cotação do açúcar permaneceu estável, mas em patamar deprimido historicamente, 

com os mercados bem abastecidos com os maiores volumes exportados por outros 

importantes produtores, como a Índia. 

Os produtores brasileiros, além de terem suas receitas comprimidas pelas quedas 

dos preços internacionais (parcialmente compensada pela desvalorização do real), tiveram 

a produtividade de suas lavouras afetadas pela forte estiagem que caracterizou o ano de 

2014.  

 A seca intensa, que em São Paulo foi a pior em oitenta anos e levou à paralisação 

da hidrovia Tietê-Paraná (via de escoamento da safra direcionada ao nosso Porto), reduziu 

a produtividade das safras de açúcar, milho e soja, fazendo com que a produção destes 

produtos ficasse abaixo das estimativas divulgadas no início do ano. No caso do setor 

sucroalcooleiro, os baixos preços internacionais do açúcar motivaram os produtores a 

privilegiarem a produção de etanol para abastecimento do mercado interno. Além disso, o 

Porto sofreu dois grandes incêndios em 2014, que afetaram os embarques do produto. 
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Devido à histórica relação do Porto de Santos com o agronegócio brasileiro, foi inevitável 

que este cenário adverso para o setor tivesse reflexo sobre a movimentação de cargas.  

A Codesp apurou para este ano uma movimentação de 52,5 milhões t de sólidos a 

granel (-8,1%),  15,0 milhões de toneladas de líquidos a granel (-6,5%) e 43,7 milhões t de 

carga geral, que ficou 6,7% acima do ano passado. Os sólidos a granel representam 47,2% 

da movimentação de cargas, enquanto a carga geral somou 39,5% e os líquidos 13,5%. Os 

embarques totalizaram 76,6 milhões t (-3,7%) e as descargas 34,6 milhões t, estável em 

relação a 2013. 
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NATUREZA DA CARGA 2012 Δ % 2013 Δ % 2014 Δ % 

  Carga Geral 38.038 5,5  40.959 7,7  43.720 6,7  

  Sólidos a Granel 50.798 12,8  57.087 12,4  52.456 (8,1) 

  Líquidos a Granel 15.708 (2,4) 16.031 2,1  14.983 (6,5) 

TOTAL 104.544 7,6  114.078 9,1  111.159 (2,6) 

 

 

                    

 

No segmento dos granéis sólidos, destacam-se o açúcar, que atingiu 15,7 milhões t, 

ficando 7,0% abaixo do ano passado; complexo soja, com 16,2 milhões t (+2,5%), sendo 

12,4 milhões t de soja em grãos (-5,0%) e 3,8 milhões t (+38,5%) de farelo de soja; milho, 

com 8,9 milhões t (-19,7%) ;  o adubo com 3,5 milhões t  (-5,0%); o carvão, com 1,6 

milhão t (-18,3%); o enxofre, com 1,9 milhão t (-6,5%) e o trigo, com 1,4 milhão t (-8,6%).  

Entre os líquidos a granel aparecem o álcool, com 1,3 milhão t (-38,2%); consumo de 

bordo (diesel e combustível), com 1,7 milhão t (-3,1%); gasolina, com 1,4 milhão t 

(+3,0%); óleo combustível, com 2,1 milhões t (-10,3%); óleo diesel e gasóleo, com 2,0 

milhões t (-2,0%) e sucos cítricos 1,8 milhão t (-3,7%).  A carga geral solta registrou a 

movimentação de 4,7 milhões t (-5,4%); a carga conteinerizada 39,0 milhões t (+8,4%) ou 

3,7 milhões teu (+6,8%); os veículos de importação 81,4 mil unidades (-8,5%) e de 

exportação 141,7 mil unidades (-44,1%). 
 

 

MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS 
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ANO 2012 2013 2014 
Part.%  

em 2014 
Δ %  

2014/2013 

  Exportação 224.987 253.510 141.734 63,5  (44,1) 

  Importação 104.477 113.725 81.363 36,5  (28,5) 

TOTAL 329.464 367.235 223.097 100,0  (39,2) 
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A temporada de Cruzeiros Marítimos se estendeu de 10 de novembro de 2013 até 

25 de abril de 2014, entretanto, com a realização da Copa do Mundo no Brasil, as escalas 

de transatlânticos foram retomadas no dia 7 de julho, com a atracação do navio Divina, no 

novo cais de Outeirinhos (PAC Copa). 

Durante esse período o Porto de Santos recebeu 734.473 passageiros, entre 

embarques, desembarques e trânsito.  O terminal de passageiros recebeu 18 navios, que 

realizaram um total de 158 escalas. Os roteiros se estenderam pelo litoral brasileiro, 

Buenos Aires, Montevidéu e Punta Del Este. As escalas foram melhor distribuídas nesta 

Principais Cargas 2012 2013 2014 
Δ %  

2014/2013 

Outras Cargas Conteinerizadas            30.083             32.795             35.929  9,6  

     - Total das cargas conteinerizadas            33.343             36.020             39.047  8,4  

    (-) Açúcar em contêineres              2.052               1.904               1.335  (29,9) 

    (-) Café em contêineres              1.000               1.098               1.511  37,6  

    (-) Milho em contêineres                   64                    74                  103  39,4  

    (-) Suco Cítrico em contêineres                 144                  148                  168  13,6  

Açúcar             16.782             19.314             17.277  (10,5) 

     - Em contêineres              2.052               1.904               1.335  (29,9) 

     - Em sacas                  452                  497                  208  (58,2) 

     - A granel            14.278             16.913             15.733  (7,0) 

Soja a granel            13.657             15.827             16.231  2,6  

     - Soja em Grãos            11.213             13.091             12.442  (5,0) 

     - Farelo de Soja              2.445               2.736               3.789  38,5  

Milho            10.027             11.117               8.968  (19,3) 

     - Em contêineres                   64                    74                  103  39,4  

     - A granel              9.963             11.043               8.864  (19,7) 

Carvão              2.875               1.992               1.627  (18,3) 

Adubo              3.447               3.619               3.439  (5,0) 

Óleo Combustível              2.413               2.355               2.113  (10,3) 

Sucos Cítricos              1.990               2.030               1.980  (2,4) 

     - Em contêineres                 144                  148                  168  13,6  

     - A granel              1.847               1.882               1.812  (3,7) 

Enxofre              1.890               2.000               1.870  (6,5) 

Óleo Diesel               1.847               2.034               1.993  (2,0) 

Trigo              1.249               1.565               1.430  (8,6) 

Gasolina              1.060               1.319               1.359  3,0  

Álcool              2.376               2.134               1.319  (38,2) 

Café em Grãos (em contêineres)              1.000               1.098               1.511  37,6  

Sal                 950               1.017                  905  (10,9) 

Nafta                 199                  180                  279  55,0  

GLP                 645                  849                  924  8,9  

Soda Cáustica                 917                  975                  895  (8,2) 

Carnes                 663                  663                  831  25,5  

Sub-Total            94.072           102.884           100.880  (1,9) 

Participação % 90,9  91,1  90,8  (0,4) 

Demais Cargas            10.472             11.194             10.279  (8,2) 

Total do Porto          104.544           114.078           111.159  (2,6) 

    
#REF! 
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temporada, principalmente em datas de pico, melhorando a logística operacional e 

propiciando maior comodidade aos passageiros. 

A próxima temporada de cruzeiros marítimos, 2014/2015, iniciada em 09 de 

novembro, se estenderá até abril do próximo ano, quando são esperados cerca de 800 mil 

turistas. A expectativa é um fluxo 20% superior ao da última temporada, com 195, escalas 

feitas por 17 navios. Cabe destacar que, com a entrega do primeiro trecho do alinhamento 

do cais de Outeirinhos, o Porto de Santos estará mais preparado para atender a esse fluxo, 

tendo em vista que uma quantidade maior de escalas poderão ser feitas próximo ao local de 

check-in e check-out, no Terminal para Passageiros Giusfredo Santini. A melhoria da 

infraestrutura para atender turistas, aumenta as oportunidades para o turismo local, 

permitindo-lhe divulgar as atrações da cidade.   
 

Passageiros 2012 2013 2014 

Embarcados 435.700 363.783 345.204 

Desembarcados 438.014 366.181 348.889 

Em Trânsito 89.775 75.647 40.380 

TOTAL 963.489 805.611 734.473 

 

 

 

                

 

Para 2015 o cenário mostra-se desafiador para o comércio exterior brasileiro e o 

Porto de Santos refletirá essa condição. Assim, a empresa trabalha com três cenários. Um 

otimista, que projeta 117,2 milhões t, outro realista, com 114 milhões t e o pessimista, com 

108,5 milhões t. Considerando as tendências de mercado e levando-se em conta as 

variações cambiais, a Companhia fez um ensaio que oscilou entre essas três perspectivas, 

resultando na projeção de 112,4 milhões t, com tendência de alta. A Codesp acredita que o 
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complexo santista conseguirá retomar o crescimento verificado em anos anteriores, 

principalmente, por conta do aumento de 2,1% estimado para os embarques (78,1 milhões 

t), em relação ao realizado em 2014. Para as descargas (34,3 milhões t) é projetada queda 

de 0,8%. O total estimado para 2015 deverá ficar 1,2% acima do realizado neste ano.  

Para os sólidos a granel é estimado um total de 52,6 milhões t (+0,3%), enquanto o 

movimento dos líquidos a granel deve permanecer no mesmo patamar deste ano (14,9 

milhões t). Já a carga geral deve somar 44,9 milhões t (+2,7%). Para 2015 a composição de 

movimentação física por tipos de cargas deve situar-se em 46,8% para sólidos a granel, 

39,9% para carga geral e 13,3% para líquidos a granel. 

A expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra 

2014/2015 é de novo recorde na produção de grãos, que deverá atingir cerca de 202,2 

milhões de t (acréscimo de 4,5% ante a safra 2013/2014), com destaque para o 

desempenho da soja, com crescimento estimado em 11,4% (95,9 milhões de t). A 

expectativa para o milho é mais modesta, com queda prevista de 1,1% (79,0 milhões de t). 

Além disso, o aumento da participação do produto brasileiro no mercado internacional está 

sujeito à superação dos desafios relatados. Segundo a mais recente projeção divulgada 

pelo United States Department of Agriculture (USDA), as exportações brasileiras de soja 

em 2015 devem recuar 1,8% em relação a 2014, enquanto as de milho deverão cair 9,3%. 

Para o açúcar as apostas ainda indicam a persistência das dificuldades no setor, com 

produção comprometida por problemas climáticos, preços baixos e direcionamento da 

maior parte da produção para o etanol, visando o abastecimento do mercado interno. 
 

1.4.3. Modernização e Manutenção da Infraestrutura Portuária 
 

Este ano foi voltado, basicamente, para elaboração de projetos executivos, 

continuação das obras programadas e já contratadas, como o realinhamento do cais de 

Outeirinhos e o reforço e recuperação da estrutura do píer da Alemoa, além da assinatura 

do contrato para recuperação dos cais do Armazém 12A ao 23.  

O balanço está focado na execução dessas três obras, em andamento, bem como na 

conclusão dos projetos executivos, voltados, em sua maioria, para acessibilidade. O projeto 

executivo da segunda fase da Avenida Perimetral Portuária no Guarujá deverá estar 

concluído ao final do primeiro trimestre de 2015, deflagrando-se, a seguir, o certame 

licitatório para contratação das obras.  

 

 

 

 

 

Sistema Viário  
 

Dentre os projetos executivos concluídos destacam-se os três trechos da Avenida 

Perimetral em Santos: Alemoa – Saboó, passagem subterrânea no Valongo  (Mergulhão) e 

Canal 4 – Ponta da Praia.  

O viaduto a ser construído sobre a Avenida Mário Covas e a remodelação daquela 

via possibilitarão eliminar um conflito entre os segmentos de carga conteinerizada e 

granéis sólidos de origem vegetal, bem como dar maior fluidez ao tráfego urbano.  O prazo 

para execução das obras é de 30 meses. Com o empreendimento, as linhas férreas de 

acesso ao Corredor de Exportação de Granéis Sólidos de Origem Vegetal, que hoje passam 

no meio de terminais, serão transladadas para junto da Avenida Mário Covas.  
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O projeto inclui a disponibilização de quatro linhas férreas, a fim de favorecer a 

utilização do modal ferroviário, permitindo o adensamento de áreas naquela localidade. 

Por outro lado, o viaduto eliminará o conflito rodoferroviário naquela região, bem como as 

filas de caminhões transportando contêineres que se formam na Avenida Mário Covas. 

Para isso serão construídos novos gates (portões) para acesso de caminhões, dotados de 

leitores de reconhecimento ótico de caracteres – Optical Character Recognition (OCR), que 

propiciarão um acesso rápido à área portuária. 

Compõe, ainda, essas obras a construção de outro viaduto, que parte internamente à 

área alfandegada do terminal da Libra, transpõe as linhas férreas e se interliga a Avenida 

Mário Covas no sentido de saída do porto, captando 60% desse movimento. Os 40% 

restantes do fluxo de saída se dará através de via interna que interligará os terminais entre a 

Libra e a Citrosuco, na região do Macuco, acessando, posteriormente, a faixa de saída da 

Avenida Perimetral, no trecho entre a Marinha e a Praça da Santa. 

O projeto executivo da Avenida Perimetral, trecho Alamoa-Saboó, concluído em 

setembro/2014 foi elaborado e subdividido em 4 módulos ou trechos. 

O Módulo ou Trecho I é composto por obras de pavimentação, drenagem, 

iluminação, sinalização e serviços complementares, com 4 faixas de tráfego na pista de 

entrada e 3 faixas, com 580 metros de extensão, na pista de saída, entre o viaduto Paulo 

Benevides e o pipe rack do Terminal da Ultracargo, que atravessa a Avenida Augusto 

Barata. Esse Módulo é composto, ainda, por uma vala de drenagem de águas pluviais 

oriundas do distrito industrial urbano da Alamoa, passando por área do porto organizado. 

O Módulo ou Trecho II abrange a implantação de viaduto que transporá o Rio 

Lenheiros (Saboó), na pista de saída do porto, com 3 faixas de tráfego e 590 metros de 

extensão, bem como de alça de acesso a esse viaduto interligando-o a futura via interna 

junto aos terminais do Saboó. 

Já o Módulo ou Trecho III envolve a implantação do viaduto que transpõe o Rio 

Lenheiros (Saboó), na pista de entrada do porto, com 3 faixas de tráfego e 590 metros de 

extensão. 

 

O Módulo ou Trecho IV contempla obras de pavimentação, drenagem, iluminação, 

sinalização e serviços complementares, com 3 faixas de tráfego nos dois sentidos e 1.175 

metros de extensão, entre os viadutos de entrada e saída do porto e a futura Passagem 

Inferior do Valongo. 

Foram investidos na elaboração desses projetos R$ 3.499.747,05 e o custo estimado 

dessas obras e do respectivo gerenciamento é de R$ 115.000.000,00. 

A Codesp planeja lançar licitação, ainda no 1º semestre de 2015, para a contratação 

das obras correspondentes aos Módulos I e II, pelo regime RDC, ficando à contratação do 

previsto nos Módulos III e IV vinculada à definição do projeto de utilização do terreno 

cedido a Codesp pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), localizado ao lado da 

Avenida Augusto Barata, na Alamoa, que poderá implicar em readequação desses projetos 

(módulos III e IV). 

Enquanto se define a utilização do terreno da SPU, bem como a elaboração do 

projeto executivo a ser desenvolvido no local, a Codesp pretende deflagrar licitação, ainda 

no primeiro semestre de 2015, para a remodelação do viário na região dos terminais do 

Saboó, com duas faixas de tráfego em cada sentido, numa extensão de 820 metros, 

permitindo que todo o fluxo de entrada do porto, na margem direita, seja desviado da 

Avenida Antonio Alves Freire, que ficará exclusiva para os veículos que se destinam aos 

terminais do Saboó. Essa obra, associada à pista de 960 metros já implantada pela Brasil 

Terminal Portuário, contribuirá, significativamente, para a agilização do fluxo de veículos 

na margem direita do porto. 
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A licitação, através de RDC, foi deflagrada dia 23 de dezembro. A expectativa é 

que o certame esteja concluído até abril de 2015 e que a obra, a ser realizada com recursos 

próprios da Codesp, seja terminada até o final do próximo ano. 

Quanto ao Mergulhão, o projeto executivo foi concluído em outubro, com uma laje 

de cobertura de 937 metros (do Armazém 1 até o edifício da Alfândega do Porto de 

Santos). O empreendimento tem um custo estimado de R$ 1 bilhão e o orçamento 

disponível é de R$ 310 milhões. Considerando o custo apurado e a verba disponível no 

PAC, a Codesp, juntamente com a Prefeitura de Santos e participação do Ministério 

Público Estadual, trabalhou no sentido de reduzir sua extensão, chegando a uma alternativa 

de consenso de 700 metros de laje coberta, onde se apurou um custo estimado da ordem de 

R$ 800 milhões. No momento, busca-se alternativas de parcerias para implementar o 

empreendimento. 

Com relação ao viário da margem esquerda (Guarujá), encontra-se em andamento o 

projeto executivo da segunda fase da Avenida Perimetral Portuária. A expectativa é que 

esteja concluído até abril de 2015, possibilitando que a licitação seja realizada ainda no 

primeiro semestre desse ano.  

O projeto básico está definido, com a anuência da Prefeitura de Guarujá, e já foi 

apresentado à Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e à 

Ecovias. Serão feitas duas obras de arte, sendo uma ponte estaiada sobre a Avenida 

Cônego Domênio Rangoni, objetivando eliminar conflito naquele trecho de acesso ao 

Porto, e uma segunda ponte, com cerca de 990 metros de comprimento, que fechará uma 

concepção de projeto que contempla a segregação do trânsito portuário do urbano.  

O acesso portuário ocorrerá por baixo da ponte e o urbano, por ser mais leve, por 

cima. Os custos estimados da obra são da ordem de R$ 300 milhões e o licenciamento 

ambiental já se encontra em andamento.  A expectativa da Codesp é iniciar a licitação até o 

final do primeiro semestre de 2015.  

O empreendimento começará pela ponte estaiada, para que o tráfego, que hoje se 

dirige de Vicente de Carvalho para o centro de Guarujá, seja desviado para ela, a fim de 

possibilitar a construção da ponte de 990 metros.  A obra deve se estender por 36 meses. 

O acesso provisório à margem esquerda, com 320 metros de comprimento e 5 

metros de largura, essencial para a acessibilidade na margem esquerda, já foi concluído e 

estará em operação para o escoamento da próxima safra agrícola. Essa via desafogará o 

fluxo na Rua Idalino Pinês (Rua do Adubo), local de congestionamentos e único acesso e 

saída da área portuária em Guarujá. O acesso provisório passará, futuramente, a integrar a 

segunda fase da Avenida Perimetral Portuária e permitirá desafogar, em até 40%, a Rua do 

Adubo. 

Paralelamente a esses empreendimentos, através de Convênio firmado entre o 

Governo do Estado de São Paulo e a Codesp, tendo como intervenientes a Prefeitura 

Municipal de Santos e a SEP/PR, a Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A. vem 

desenvolvendo um conjunto de projetos viários para intervenções na região de acesso ao 

porto e a cidade de Santos. 

Estão sendo feitas melhorias no entroncamento das rodovias Anchieta, Cônego 

Domênico Rangoni, Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega, principais rotas de acesso ao 

Porto de Santos e ao Polo Industrial de Cubatão. As obras permitirão a readequação e a 

ampliação da capacidade de tráfego na região, eliminando gargalos e diminuindo 

congestionamentos no acesso ao Porto. A remodelação do trevo do km 270 da Rodovia 

Cônego Domênico Rangoni, com implantação de um anel viário interligando as rodovias 

Anchieta, Domênico Rangoni, Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega, foi uma das 

intervenções feitas. A implantação da terceira faixa na Conego Domênico Rangoni, entre 
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os quilômetros 262 e 270, na região do Polo Industrial de Cubatão, foi outra obra 

importante para a acessibilidade ao Porto. 

 

Berços de atracação   
 

É importante destacar a conclusão do projeto dos píeres 5 e 6 do Terminal para 

Granéis Líquidos da Alamoa, efetuado pela empresa Planave e doado pela Associação 

Brasileira de Terminais Líquidos (ABTL). Foram feitas simulações de atracação para os 

dois píeres projetados para atender granéis líquidos, segmento com grande demanda de 

curto prazo no Porto de Santos.  

Além disso, estão sendo investidos R$ 49,0 milhões, com recursos próprios da 

Codesp, na recuperação dos píeres 1 a 4  da Alemoa.  A oscilação de maré e a segurança 

das operações de navios fazem com que essa obra se desenvolva em um ritmo mais lento. 

Até o final do ano, se concluiu em torno de 50% do empreendimento.  

A obra está sendo desenvolvida pelo consórcio Engrest-Dratec, através de contrato 

celebrado em agosto de 2013, quando foram iniciados os trabalhos. O empreendimento 

possibilitará a dragagem dos quatro berços de atracação do terminal até a profundidade de -

14 metros, aumentando a capacidade de escoamento das cargas e sua segurança 

operacional. 

Na Ilha do Barnabé, o cais, com 300 metros de extensão, construído em 1927, terá 

suas estacas, bem como sua laje inferior e vigas de acesso aos dolfins recuperadas. 

Também será construído um dolfim de amarração, no lado Guarujá, para permitir que o 

berço nesse lado fique mais extenso e propicie a atracação de navios de maior 

comprimento. Neste momento, ainda não serão feitas as intervenções que possibilitarão o 

aprofundamento daqueles berços, pela dificuldade de paralisá-los, devido a sua grande taxa 

de ocupação.  

A expectativa é que a Ilha do Barnabé tenha um crescimento significativo, devido à 

construção, pela Ageo Copape, de um novo píer, recentemente dragado pela Codesp, cuja 

batimetria foi submetida ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) para validação. A 

expectativa é atingir uma profundidade de -11,80 metros (hoje é de -10,30 metros). Com a 

disponibilização de berços, a Codesp espera, numa segunda etapa, fazer sondagens nos cais 

e efetuar a programação de Jet grouting para seus aprofundamentos. 

Em outubro foi assinado o contrato com o consórcio vencedor do certame licitatório 

para execução das obras de recuperação dos cais dos Armazéns 12A ao 23. São diversos 

berços de atracação, com 1.700 metros de extensão, que terão suas estruturas reforçadas, 

visando o aprofundamento para -15 metros, em um prazo de até 22 meses.  

O projeto executivo foi doado pelos terminais instalados naquela região. Em 01 de 

outubro foi celebrado o contrato com o consórcio integrado pelas empresas Andrade 

Gutierrez, OAS, Brasfond e Novatecna e assinada Ordem de Serviço para início dos 

trabalhos. 

Para recuperação dos berços vêm ocorrendo reuniões envolvendo alguns setores da 

empresa, inclusive o de atracação, visando definir por onde a obra começará em função das 

operações de navios. A Companhia  possui a licença ambiental e já  desenvolve as 

primeiras ações, que constam do processo de licenciamento, para início dos trabalhos. 

Serão investidos R$ 200 milhões nesse empreendimento e disponibilizados equipamentos 

de alta performance em várias frentes da obra. A expectativa é que isso possa reduzir o 

prazo estimado para sua conclusão.  

O projeto é constituído, basicamente, de três etapas, que abrangem a recuperação 

estrutural da laje existente e, aproximadamente, 1.580 estacas, ancoragem do paramento do 

cais por meio de 252 blocos com estacas raiz e reforço dos cais, com execução de 60 mil 
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metros de colunas de jet-grouting, além dos serviços de instrumentação para medição e 

controle da movimentação das estruturas durante a execução das obras.  

Até o final deste ano o empreendimento se encontrava em fase de mobilização, com 

instalação do canteiro e os três pontos de apoio que auxiliarão a execução dos serviços ao 

longo do cais. O início efetivo está previsto para janeiro de 2015 e o cronograma será 

firmado entre a Codesp e os terminais envolvidos, a fim de minimizar eventuais 

transtornos às operações de navios. 

Já a obra de realinhamento e recuperação do cais de Outeirinhos (PAC Copa), um 

dos grandes empreendimentos de infraestrutura para o Porto de Santos, teve seus primeiros 

512 metros entregues em 6 de junho, recebendo o primeiro navio, o Divina, da 

Mediterranean Shipping Company (MSC), em 07 de junho, trazendo os primeiros turistas 

para a Copa 2014.  Já está em pleno andamento, um novo trecho de 268 metros, que 

somará 780 metros de extensão. A expectativa é que esteja concluído até o final de agosto 

de 2015. 

A obra totalizará 1.320 metros de cais, que demandarão cravação de 841 estacas, 

cerca de 60% em leito rochoso, com comprimentos, em média, de 30 a 40 metros, gerando 

cerca de 600 empregos diretos. Ela será realizada de modo que a estrutura do cais resista, 

adequadamente, à dragagem até a cota -15 metros. 

Até agosto de 2015, está prevista a conclusão do trecho entre a Marinha do Brasil  e  

o  terminal T-Grão, passando, assim, a serem disponibilizados cerca de 779 metros de cais 

para atracação de navios de passageiros, granéis líquidos e sólidos.   

Outra iniciativa importante foi a recuperação das defensas existentes ao longo do 

cais público. São 375 unidades, das quais 70 apresentavam avarias. Aquelas instaladas no 

Terminal para Granéis Líquidos da Alamoa, que são diferentes das demais, também foram 

totalmente recuperadas. 

 

Dragagem  

 

Em 10 de janeiro foi editada a Portaria nº 4, pela SEP/PR, determinando que as 

autoridades portuárias cuidassem da manutenção da infraestrutura aquaviária, até que 

fossem contratados os serviços de dragagem relativos ao Plano Nacional de Dragagem 2 

(PND2). A Codesp, a princípio, se valeu de aditamento contratual (contrato DP/27.2013) 

para minimizar os efeitos danosos provenientes da redução do calado operacional no 

Trecho 1 do canal de navegação. 

Para manter as profundidades no canal de navegação, a Companhia firmou 

contrato, em caráter emergencial, com a empresa Van Oord, por um prazo de 180 dias, que 

expirou em setembro. Devido à realização desses serviços, o calado operacional do Trecho 

1 foi homologado para -13,20 metros, pela Marinha do Brasil,  em dezembro.  

A Codesp vem efetuando as intervenções necessárias e finalizou 2014 com o 

restabelecimento do calado para -13,2 metros nos trechos 1, 2 e 3 e -13,0 metros no trecho 

4, até a Brasil Terminal Portuário, com possibilidade de se atingir -13,2 metros nesse 

trecho após a análise da batimetria pelo CHM.  Há uma expectativa de se ampliar o calado 

também no trecho entre a BTP e o Terminal para Granéis Líquidos da Alemoa. A maioria 

das contratações foi feita através de pregões eletrônicos, que tem se mostrado uma 

modalidade de licitação mais ágil.  

O objetivo, agora, é realizar mais um pregão eletrônico para dragagem de 

manutenção do Trecho 1 e aditar, por mais seis meses, o contrato da Van Oord para 

manutenção dos trechos 2, 3 e 4, mantendo o calado atual até o meio do próximo ano, 

quando se espera ter a conclusão do certame a ser realizado pela Secretaria de Portos.  A 
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expectativa para 2015 é a contratação, através da SEP/PR, da dragagem de 10 milhões de 

m³ de sedimentos, por um período a ser definido no processo licitatório. 

A Codesp mantinha, ainda, contrato para dragagem de manutenção dos acessos aos 

berços de atracação nos Trechos 2, 3 e 4, por um prazo de 12 meses. Devido ao 

desinteresse da contratada em prorrogá-lo por mais um ano, em agosto, a Companhia, 

através de Pregão Eletrônico, firmou  contrato para a dragagem de manutenção do canal de 

acesso e dos acessos aos berços de atracação dos Trechos 2, 3 e 4, por um prazo de 6 

meses, que se encontra em vigor.  

Com relação à manutenção das profundidades dos berços de atracação, em julho de 

2013, o contrato DP/08.2012 firmado com a empresa Bandeirantes Dragagem e 

Construção Ltda., cujo objeto era a dragagem de manutenção/aprofundamento dos berços 

de atracação, foi rescindido devido aos  frequentes problemas operacionais,  por falta de 

equipamentos, além das dificuldades financeiras da contratada.  

Atendendo o rito legal, foram convidadas as segunda  e terceira colocadas, que 

declinaram do contrato. Na época ocorriam constantes reduções de calado nos berços de 

atracação, pela Capitania dos Portos de São Paulo, em virtude de assoreamento. Tendo em 

vista a situação crítica de dragagem dos berços de atracação e a rescisão do contrato 

vigente na época, a Codesp realizou a contratação desses serviços em caráter emergencial, 

considerando que através de certame licitatório demandaria um tempo excessivo para sua 

efetivação. Assim, em outubro de 2013, a Companhia realizou coleta de preços para a 

contratação, em caráter emergencial, dos serviços de dragagem de manutenção dos berços 

de atracação, não logrando êxito. Foram consultadas 12 empresas. Apenas uma apresentou 

proposta comercial, que não atendia aos requisitos do Termo de Referência. As demais 

alegaram não ter interesse face às condições comerciais nele previstas. Após a readequação 

do Termo de Referência, a Codesp promoveu nova coleta de preços, sagrando-se 

vencedora a empresa DTA Engenharia Ltda. com a qual formalizou contrato com prazo de 

180 dias.  

Para a continuidade dos serviços, a empresa, através de Pregão Eletrônico, 

promoveu nova licitação para a dragagem de manutenção dos berços de atracação, por um 

prazo de seis meses. A vencedora do certame foi a empresa Dratec Engenharia Ltda., com 

a qual foi celebrado contrato, com previsão de conclusão para março de 2015. 

A Codesp já restabeleceu as profundidades de projeto em 30  berços, de um total de 

50 a serem dragados, as quais foram homologadas dentro dos novos critérios estabelecidos 

pela Capitania dos Portos de São Paulo. Os serviços vêm sendo efetuados desde 5 de 

novembro. O número de berços totaliza 55, entretanto, alguns deles já estão com suas 

profundidades de projeto, não necessitando de intervenções. A manutenção de berços 

continuará até que se tenha a conclusão do certame a ser deflagrado pela SEP. 

 

 Energia  

 

A Usina Hidrelétrica de Itatinga teve concluída sua modernização, saindo de um 

sistema eletromecânico de acionamento para um digital que lhe dá maior confiabilidade. 

Foram dois anos de obras, iniciadas em 2013, no decorrer das quais alguns geradores 

tiveram que ficar inoperantes, reduzindo a produção de energia e aumentando a compra 

junto à Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL).  

A partir do segundo semestre deste ano, com o término da obra e com as cinco 

turbinas já operando com o novo sistema, verificou-se a eliminação de perdas de energia e 

aumento da capacidade efetiva nominal da Usina. Esse ganho foi comprovado, também, na 

redução dos valores das contas de energia junto à CPFL. Foram investidos R$ 10,0 milhões 

nesse projeto. 
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Mesmo com a falta de água que atingiu o país, a Codesp conseguiu produzir 

energia para atender as demandas do Porto no percentual programado. A empresa pretende, 

agora, automatizar o sistema de transmissão e, após, o de distribuição. Todos eles deverão 

estar intercambiados com um sistema alternativo de maior disponibilidade. A Codesp 

deverá, em 2015, renovar a concessão da Usina junto à Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), para que possa efetuar os investimentos previstos.  

Foi também dada continuidade, no lado do Guarujá, aos serviços de recuperação 

estrutural da Torre Grande, para sustentação da linha de transmissão sobre o canal de 

navegação. 

A Codesp também realizou a manutenção das instalações elétricas de baixa tensão 

da Alamoa e Ilha do Barnabé, incluindo o atendimento operacional de ligação da conexão 

do cabo terra dos navios ao píer e cais. 

  

Ponte de Inspeção Naval  

 

A Codesp assinou com a Engeterpa Construções e Participações Ltda. o contrato 

para a execução de reforma e ampliação da antiga Ponte de Inspeção Naval (PIN), na 

Avenida Saldanha da Gama, em Santos, local que abrigará as futuras instalações do Centro 

de Controle Operacional do Sistema de Gerenciamento de Informações do Tráfego de 

Embarcações (VTMIS), no Porto de Santos. 

Os trabalhos devem ser realizados em um prazo de oito meses, a partir da assinatura 

da ordem de serviço. O empreendimento receberá investimentos de R$ 1,1 milhão, 

provenientes de recursos próprios da Codesp.  

O Centro de Controle terá uma antena VHF para comunicação com as embarcações 

e receberá dados dos pontos de monitoramento, de uma estação meteorológica e de um 

marégrafo. A estação meteorológica servirá para monitoramento de intempéries e o 

marégrafo para identificar os movimentos de preamar (maré alta) e baixa-mar no canal. 

Assim, os operadores da central poderão estimar, de forma mais precisa, a profundidade de 

cada berço do cais e auxiliar os navios no momento da atracação. 
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2. Informações sobre Governança 
 

2.1. Estrutura de Governança 
 

O modelo de governança da Codesp é constituído pela Assembleia Geral dos 

Acionistas, pelos Conselhos de Administração e Fiscal, pela Diretoria Executiva e 

Auditoria Interna, existindo clara definição dos papéis e responsabilidades dos órgãos de 

gestão.  

O Conselho de Administração é um órgão colegiado com funções deliberativas, 

eleito pela Assembleia Geral dos Acionistas.  

O Conselho Fiscal é eleito pela Assembleia Geral dos Acionistas, competindo-lhe 

entre outros atos fiscalizar as ações dos administradores da empresa e verificar o 

cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. 

A Diretoria Executiva é composta por 5 diretorias: Diretoria Presidência, Diretoria 

de Administração e Finanças, Diretoria de Infraestrutura e Execução de Obras, Diretoria de 

Desenvolvimento Comercial e Diretoria de Planejamento Estratégico e Controle, com 

funções estabelecidas no Estatuto Social, competindo-lhe dirigir a CODESP, respeitadas as 

diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.  

 A Auditoria Interna atua como orientadora dos atos administrativos, em 

conformidade com regulamentos e legislações.  

Melhorar continuamente a qualidade dos serviços e promover padrões elevados de 

eficiência, criando um ambiente adequado para as trocas comerciais brasileiras: estas são 

premissas da Codesp no sentido de aprimorar o modelo a ser adotado pela Secretaria de 

Portos. O envolvimento das equipes multidisciplinares em um sistema de gestão integrada 

é fundamental para o sucesso desse modelo. 

Alicerçando a manutenção de um ambiente corporativo ético, a CODESP 

disponibiliza um Código de Boas Práticas, Código de Ética, Regimentos do Conselho de 

Administração e da Auditoria Interna, Regulamento Interno de Pessoal e instrumento para 

avaliação do CONSAD e da Diretoria Executiva.  

Além disso, dispõe de uma Ouvidoria e um Sistema de Informação ao Cidadão 

(SIC). Por meio destes canais o cidadão pode entrar em contato com a empresa para relatar 

fatos e solicitar informações. Os pedidos efetuados são tratados com absoluta 

transparência, registrados e analisados, de forma criteriosa e responsável, contribuindo 

para uma gestão responsável e eficiente.  

 

Estrutura de Governança 
 

ASSEMBLEIA GERAL E OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

 

As competências da Assembleia Geral e dos Órgãos da Administração Superior da 

Companhia Docas do Estado de São Paulo, conforme definidas no ESTATUTO, estão 

adiante enumeradas: 

“Art. 9º– Compete à Assembleia Geral Ordinária: 

I - tomar as contas dos administradores; 

II - examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 

III - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 

dividendos; e; 
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IV - eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 

Art. 10. Compete à Assembleia Geral Extraordinária, sem exclusão de outras 

atribuições previstas em lei: 

I - reformar o Estatuto Social; 

II - deliberar sobre: 

a) alienação, no todo ou em parte, de ações de seu capital social ou de ações de suas 

controladas; 

b) abertura de capital; 

c) alteração do capital social; 

d) emissão de outros títulos ou valores mobiliários, no País ou no exterior; 

e) transformação, incorporação, fusão ou cisão da CODESP, sua dissolução e 

liquidação, eleição e destituição dos liquidantes e julgamento de suas contas; 

f) permuta, transferência e cessão de ações ou outros valores mobiliários; 

g) avaliação dos bens com que o acionista concorrer para o capital social; e 

h) criação e destinação de reservas. 

III - eleger ou destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho 

Fiscal; e 

IV - fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria 

Executiva e do Conselho Fiscal. 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 20. Compete ao Conselho de Administração, sem exclusão de outros casos 

previstos em lei: 

I - fixar a orientação geral dos negócios da empresa e deliberar sobre o 

planejamento estratégico da Companhia; 

II - deliberar sobre a estrutura organizacional; 

III - disciplinar regras de alçada relativas aos valores acima dos quais deverão ser 

aprovadas pelo Conselho de Administração as seguintes operações: 

a) alienação, cessão, comodato, permuta, locação, convênio, arrendamento ou 

doação de ativos; 

b) celebração de contratos; 

c) aquisição, alienação e cessão de bens e serviços; 

d) contratação de empréstimos e financiamentos; 

e) abertura de créditos; 

f) concessão de garantias; 

g) aceitação de doações, com ou sem encargos; e 

h) transferência ou cessão de ações, créditos e direitos; 

IV - definir normas internas relativas aos assuntos tratados no inciso III do caput; 

V - deliberar sobre regras gerais de política de pessoal, observadas as normas e 

diretrizes do Governo federal; 

VI - aprovar a proposta de destinação do lucro líquido de cada exercício a ser 

submetida à assembleia geral; 

VII - aprovar os orçamentos anuais e plurianuais, de custeio e de investimentos, e 

acompanhar a execução; 

VIII - definir as atribuições da unidade de auditoria interna e regulamentar seu 

funcionamento, cabendo-lhe nomear e destituir o chefe da unidade da auditoria interna, e 

submeter à aprovação da Controladoria-Geral da União; 

IX - escolher, por meio de processo licitatório, os auditores independentes e 

destituí-los; 
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X - aprovar seu regimento interno e o da empresa e decidir sobre a criação, a 

extinção e o funcionamento de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração; 

XI - decidir os casos omissos neste Estatuto; 

XII - autorizar a abertura, transferência ou encerramento de escritórios, filiais, 

dependências ou outros estabelecimentos da empresa; 

XIII - eleger e destituir os Diretores, e atribuir-lhes as áreas de atuação, observado 

este Estatuto; 

XIV - convocar as assembleias gerais; 

XV - manifestar-se, previamente, sobre assunto a ser submetido à assembleia geral, 

inclusive propostas de alteração estatutária; 

XVI - propor à assembleia geral o aumento de capital social, preço e condições de 

emissão, colocação, subscrição e integralização de ações, e a conversão de ações ordinárias 

em ações preferenciais; 

XVII - propor aos órgãos competentes a participação dos empregados nos lucros da 

empresa, nas bases e condições autorizadas pelo órgão de coordenação e governança das 

empresas estatais e a remuneração variável dos diretores; 

XVIII - fiscalizar a gestão da Diretoria-Executiva, examinar os livros e papéis da 

Empresa, solicitar informações sobre editais de licitação, contratos celebrados e aditivos 

contratuais, e sobre providências adotadas pela administração para regularizar diligências 

do Tribunal de Contas da União, da Controladoria-Geral da União e da Secretaria de 

Controle Interno da Presidência da República; 

XIX - disciplinar a concessão de férias aos membros da Diretoria-Executiva, 

vedado o pagamento em dobro da remuneração relativa a férias não gozadas; 

XX - conceder férias ao Diretor-Presidente;  

XXI - deliberar sobre o afastamento dos membros da Diretoria-Executiva, quando 

por prazo superior a trinta dias consecutivos; 

XXII - apreciar os resultados das operações da empresa, no mínimo, uma vez a 

cada trimestre; 

XXIII - determinar a realização de inspeções especiais, auditorias ou tomada de 

contas; 

XXIV - reunir-se, no mínimo, uma vez por ano, sem a presença do Diretor-

Presidente, inclusive para aprovação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - 

PAINT e do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINT; 

XXV - convocar os auditores independentes para, em reunião do Conselho, se 

pronunciarem sobre os relatórios, as contas da Diretoria-Executiva e os demonstrativos 

financeiros; 

XXVI - manifestar-se sobre o relatório anual da administração e os demonstrativos 

financeiros, que deverão ser submetidos à apreciação do Conselho Fiscal para posterior 

encaminhamento à assembleia geral de acionistas; 

XXVII - deliberar sobre a transferência de recursos, na forma das disposições legais 

e regulamentares vigentes, para fundos de previdência privada dos quais a seja 

patrocinadora; 

XXVIII - acompanhar o cumprimento dos compromissos de metas de desempenho 

empresarial estabelecidos entre a Secretaria de Portos da Presidência da República e a 

Companhia; e; 

XXIX - acompanhar o cumprimento das metas de gestão estabelecidas pela 

Secretaria de Portos da Presidência da República para a Companhia. 

 

CONSELHO FISCAL 
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Art. 34. Ao Conselho Fiscal, sem exclusão de outros casos previstos em lei, 

compete: 

I - pronunciar-se sobre assuntos de sua atribuição que lhe forem submetidos pelo 

Conselho de Administração ou pela Diretoria-Executiva; 

II - acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo 

examinar livros, outros documentos e requisitar informações; 

III - elaborar e aprovar o seu regimento interno; 

IV - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e 

verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

V - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer 

as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da 

assembleia geral; 

VI - opinar sobre propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à 

assembleia geral, relativas à modificação do capital social, ao bônus de subscrição, aos 

planos de investimentos ou orçamentos de capital, à distribuição de dividendos, à 

constituição de reservas e à transformação, incorporação, fusão ou cisão; 

VII - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e à 

assembleia geral, caso não sejam tomadas as providências necessárias para a proteção dos 

interesses da Companhia, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir 

providências úteis à CODESP; 

VIII - convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração 

retardarem mais de um mês a convocação, e a Assembleia Geral Extraordinária, sempre 

que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as 

matérias que considerarem necessárias; 

IX – analisar o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas 

periodicamente pela Companhia no mínimo uma vez a cada trimestre, por ocasião de suas 

reuniões ordinárias; 

X - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; 

XI - assistir obrigatoriamente às reuniões do Conselho de Administração ou da 

Diretoria-Executiva, em que sejam deliberados assuntos sobre os quais deva opinar, nos 

termos dos incisos V, VI e X; 

XII - fornecer ao acionista ou ao grupo de acionistas que represente no mínimo 

cinco por cento do capital social informações sobre matérias de sua competência, sempre 

que solicitadas; e, 

XIII - examinar o plano de auditoria interna. 

XIV - celebrar o Termo de Compromissos de Gestão e zelar pelo cumprimento das 

respectivas metas de desempenho empresarial estabelecidas entre a Secretaria de Portos da 

Presidência da República com a companhia;  

XV - zelar pelo cumprimento das metas de gestão estabelecidas pela Secretaria de 

Portos da Presidência da República para a Companhia; 

XVI - elaborar e aprovar seu regimento interno;  

XVII - aprovar planos que disponham sobre admissão, carreira, acesso, vantagens e 

regime disciplinar para os empregados da CODESP;  

XVIII - elaborar, em cada exercício, as demonstrações financeiras estabelecidas 

pela legislação societária vigente, submetendo-as ao exame dos auditores independentes, e 

elaborar a proposta de distribuição de dividendos e de aplicação dos valores excedentes, 

para serem submetidos à apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal e ao exame e 

deliberação da assembleia geral;  

XIX - designar empregados da CODESP para missões no exterior; 
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XX - autorizar férias ou licenças de seus membros, exceto do Diretor-Presidente, e 

designar o substituto na forma deste Estatuto; e;  

XXI - delegar competência aos diretores para decidirem, isoladamente, sobre 

questões incluídas nas atribuições da Diretoria-Executiva. 

 

AUDITORIA INTERNA 

Art. 35.Compete ao órgão de Auditoria Interna: 

I - executar auditoria de natureza orçamentária, administrativa, patrimonial, 

operacional e de engenharia no âmbito da Companhia, com a orientação normativa e a 

supervisão técnica da Controladoria-Geral da União; 

II - propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados; 

III - verificar o cumprimento e a implementação, pela Companhia, de 

recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos central e setoriais do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo federal, pelo Tribunal de Contas da União e pelo 

Conselho Fiscal. 

 

DIRETOR-PRESIDENTE 

Art. 30. Compete ao Diretor-Presidente, além da representação da CODESP, sem 

prejuízo das demais atribuições próprias da qualidade de membro da Diretoria-Executiva: 

I - dirigir, coordenar e controlar as atividades da CODESP; 

II - cumprir e fazer cumprir as determinações da assembleia geral, do Conselho de 

Administração e da Diretoria-Executiva; 

III - representar a CODESP judicial ou extrajudicialmente, ou perante outras 

sociedades, acionistas ou público em geral e órgãos de fiscalização e controle, e nomear 

representantes, procuradores, prepostos ou mandatários; 

IV - convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria-Executiva; 

V - instalar e presidir as assembleias gerais de acionistas; 

VI – designar o diretor que o substituirá em suas ausências ou impedimentos legais, 

a ser aprovado após deliberação do Conselho de Administração; 

VII - editar atos que decorram das resoluções da Diretoria-Executiva; 

VIII - praticar atos relativos à administração de pessoal e admitir, lotar, promover, 

transferir, punir e dispensar empregados e ocupantes de cargos em comissão e funções de 

confiança, facultada a delegação dessas atribuições a diretores e titulares de órgãos da 

CODESP; 

IX - fazer publicar o relatório anual de administração e os demonstrativos contábeis 

de encerramento de exercício; 

X - determinar a realização de inspeções, auditorias, sindicâncias ou inquéritos; 

XI - ordenar despesas e, com outro membro da Diretoria-Executiva, movimentar 

recursos financeiros e assinar títulos de crédito, ações e demais valores mobiliários; e; 

XII - prestar a assessoria necessária ao desenvolvimento dos trabalhos dos 

conselhos de administração e fiscal.  

 

DIRETORIA-EXECUTIVA 

 

Art. 28. Compete à Diretoria-Executiva, observadas as diretrizes fixadas pelo 

Conselho de Administração, sem exclusão de outras atribuições previstas em lei: 

 I - elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração:  
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a) os planos anuais de negócios e o plano estratégico da CODESP;  

b) os programas anuais de dispêndios e de investimentos da CODESP com os seus 

projetos;  

c) os orçamentos de custeio e de investimentos da CODESP; e  

d) a avaliação do resultado de desempenho das atividades da CODESP;  

II - aprovar manuais e normas de administração, técnicas, financeiras e contábeis e 

outros atos normativos necessários à orientação do funcionamento da CODESP;  

III - aprovar a lotação do quadro de pessoal;  

IV - deliberar sobre os assuntos dispostos no inciso III do caput do art. 20 deste 

Estatuto, quando se referirem a valores inferiores aos limites de alçada definidos pelo 

Conselho de Administração;  

V - autorizar o afastamento de seus membros por período de até trinta dias 

consecutivos;  

VI - manifestar-se, previamente, sobre os assuntos a serem submetidos ao Conselho 

de Administração; 

VII - encaminhar ao conhecimento do Conselho de Administração as adjudicações 

de obras, serviços e aquisições realizadas sem prévia licitação, com as justificativas, 

excetuados os casos previstos nos incisos I e II, observado o disposto no § 1º do art. 24 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

VIII - aprovar contratos operacionais, utilização de infraestrutura portuária, 

serviços e facilidades, praticando preços que viabilizem o aumento de receitas;  

IX - aprovar minutas-padrão de contratos, acordos, ajustes e convênios;  

X - autorizar a execução de obras ou serviços de interesse de terceiros que possam 

afetar os portos ou as vias navegáveis interiores sob sua responsabilidade, mediante 

parecer prévio, não vinculativo, do Conselho de Autoridade Portuária;  

XI - fixar os preços dos produtos e serviços produzidos ou prestados pela CODESP;  

XII - elaborar os planos e projetos estratégicos e de ação da companhia e participar 

efetivamente das atividades de acompanhamento, do cumprimento e de sua atualização;  

XIII - propor ao Conselho de Administração a criação, fusão, extinção ou 

transformação de unidades organizacionais;   

XIV - celebrar o Termo de Compromissos de Gestão e zelar pelo cumprimento das 

respectivas metas de desempenho empresarial estabelecidas entre a Secretaria de Portos da 

Presidência da República com a companhia;  

XV - zelar pelo cumprimento das metas de gestão estabelecidas pela Secretaria de 

Portos da Presidência da República para a Companhia;  

XVI - elaborar e aprovar seu regimento interno; 

XVII - aprovar planos que disponham sobre admissão, carreira, acesso, vantagens e 

regime disciplinar para os empregados da CODESP;  

XVIII - elaborar, em cada exercício, as demonstrações financeiras estabelecidas 

pela legislação societária vigente, submetendo-as ao exame dos auditores independentes, e 

elaborar a proposta de distribuição de dividendos e de aplicação dos valores excedentes, 

para serem submetidos à apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal e ao exame e 

deliberação da assembleia geral;  

XIX - designar empregados da CODESP para missões no exterior;  

XX - autorizar férias ou licenças de seus membros, exceto do Diretor-Presidente, e 

designar o substituto na forma deste Estatuto; e;  

XXI - delegar competência aos diretores para decidirem, isoladamente, sobre 

questões incluídas nas atribuições da Diretoria-Executiva. 

Art. 31. Aos diretores, além das atribuições e responsabilidades próprias da 

qualidade de membros da Diretoria-Executiva, competem aquelas que lhes forem fixadas 
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no regimento interno e as que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração e as 

delegadas pelo Diretor-Presidente. 

 

 

2.1.1.  Governança Corporativa em 2014: fatos relevantes 

 

O Conselho de Administração da Codesp aprovou, no dia 11 de abril, a indicação 

de Angelino Caputo e Oliveira para ser o novo diretor-presidente da empresa. Ele assumiu 

no lugar de Renato Barco. Angelino Caputo era assessor especial da Casa Civil desde julho 

de 2013, onde atuava na formulação e implantação de propostas para a modernização da 

gestão portuária, alinhadas com o novo marco regulatório do setor.  

A Diretoria Executiva pretende, em 2015, concluir as frentes de trabalho iniciadas 

neste ano. A principal delas objetiva desenvolver e implementar processos mais eficientes 

para aprimorar a gestão portuária, através da revisão e propostas de melhoria de processos 

externos para agilização e modernização da operação portuária. O projeto de Modernização 

da Gestão Portuária está sendo desenvolvido pela CODESP, com o apoio da consultoria 

Deloitte. Em 26 de maio a Codesp nomeou um grupo de trabalho permanente para 

conduzir o projeto no âmbito da empresa.  

Não é um projeto do Porto de Santos, mas sim da SEP/PR, envolvendo três 

companhias docas em um primeiro momento, com perspectiva de expandir o resultado 

para as outras quatro.  O Porto de Santos iniciou os trabalhos antes por ser o maior e, 

portanto, o mais complexo, ficando sempre dois meses à frente dos Portos do Rio de 

Janeiro e Pará. Esse é o projeto estruturante mais importante em termos de governança. O 

detalhamento do projeto encontra-se no item 5.1. Planejamento da Unidade Juridicionada. 

Em conjunto com esse trabalho, a escola de negócios da Fundação Dom Cabral 

(FDC), através de contrato com a Codesp, vem capacitando o corpo gerencial da empresa, 

visando adequar seus gestores para o redesenho de processos que a empresa fará após 

levantamento de necessidades que está em andamento pela consultoria Deloitte.  

O Diretor Presidente da Codesp manteve, ao longo do ano, encontros semanais com 

os colaboradores da empresa, para ouvi-los e falar sobre o projeto de modernização da 

gestão. As apresentações foram focadas na importância de uma gestão participativa, 

ouvindo-se o corpo funcional e envolvendo os diferentes setores da empresa no processo 

de decisões. Do ponto de vista gerencial, isto é fundamental para um processo de eficácia 

da gestão da Codesp. 

Nos debates foram abordados procedimentos do trabalho exercido pelos 

empregados, que expuseram suas dificuldades e necessidades, permitindo a busca de 

alternativas, desde as mais simples àquelas que demandam obras ou processos mais 

elaborados. A Codesp disponibilizou espaço em sua Intranet para que os colaboradores 

registrassem suas sugestões. 

Para dar suporte a todas as mudanças previstas, a SEP/PR efetuou a revisão e 

modernização completa dos estatutos sociais de todas as sete companhias docas. Foi criado 

um estatuto padrão, que contempla algumas compatibilizações com o novo marco 

regulatório e introduz novas e modernas práticas de gestão. Os estatutos estão sendo 

aprovados pelas respectivas assembleias de acionistas das companhias docas.  

A Codesp aprovou seu estatuto no dia 15 de dezembro. Todo o processo decisório 

da empresa está estabelecido nesse documento, que permitirá à empresa ser mais moderna 

e ágil, mantendo uma linha de governança alinhada ao novo marco regulatório. No 

desenvolvimento do novo modelo de estatuto se procurou inserir novas práticas de gestão, 

considerando-se os estatutos das sete companhias docas, a cartilha do Instituto Brasileiro 
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de Governança Corporativa (IBGC), o marco regulatório e modelos de empresas privadas e 

estatais. O estatuto da Codesp foi usado como padrão nesse processo. 

Com relação aos cargos de livre provimento, a diretoria executiva já iniciou a 

formulação de uma proposta a ser encaminhada à SEP/PR e ao Departamento de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). A proposta contemplará um 

novo percentual mínimo de 70% de cargos a serem ocupados pelos funcionários do próprio 

quadro da Codesp. Com isso o número de cargos garantidos para serem preenchidos 

exclusivamente por funcionários do quadro sobe de 32 para 46. O percentual que constava 

no antigo estatuto era de 63%, incidente somente sobre os cargos de superintendente e 

gerente. Agora, o novo índice de 70% será aplicado sobre todos os cargos de livre 

provimento, inclusive de assessores de diretoria e secretárias.  

Além disso, haverá a indicação para que pelo menos a metade dos cargos 

destinados à nomeação de funcionários dos quadros da Codesp sejam preenchidos por 

meio de processo seletivo aberto, a exemplo do que foi promovido para a área de 

Tecnologia da Informação, garantindo a democratização do acesso às posições superiores. 

Esse percentual foi retirado do estatuto porque o novo modelo é padrão para todas as 

companhias docas e cada uma delas tem uma composição diferenciada de colaboradores 

em cargos de livre provimento. 

O novo documento traz critérios mais rigorosos para nomeação dos membros do 

Conselho de Administração e elimina a obrigatoriedade do presidente da Companhia ser 

membro nato desse órgão colegiado, podendo a SEP/PR indicar dois nomes, caso um deles 

não seja o próprio diretor presidente.  O estatuto também reduz o mandato da diretoria de 3 

para 2 anos.  

Esse novo ciclo de gestão contempla o fortalecimento da CODESP, a revisão e 

modernização de seus processos, a utilização de indicadores de gestão e metas, bem como 

a preparação do Porto Público para atuar num cenário competitivo.  

Dentro do processo de modernização da gestão cabe ressaltar, ainda, a aprovação 

do Regulamento de Exploração do Porto de Santos (REP) no dia 25 de novembro, através 

da Resolução nº 149/2014.  A Codesp, em atendimento à Portaria SEP/PR nº 245, de 

26/11/2013, reviu o REP objetivando ajustá-lo ao que estabelece a Lei 12.815/13 e o 

Decreto nº 8.033/13.  

O Regulamento é um instrumento de gestão da administração do Porto que tem o 

propósito de estabelecer as regras de funcionamento que propiciem condições para o 

eficiente desempenho das atividades portuárias, a melhor utilização das instalações e 

equipamentos, o estímulo à concorrência na prestação de serviços e o zelo pela segurança 

patrimonial, pessoal e ambiental. 

A CODESP e a ANTAQ também iniciaram, em junho,  a elaboração de um manual 

de fiscalização, que servirá de referência para o setor portuário e abrangerá áreas como as 

de operações, meio ambiente, elaboração de contratos, segurança do trabalho, entre outras.   

Essa iniciativa faz parte do processo de adequação dos procedimentos de 

fiscalização, que visa um controle eficaz das operações portuárias. O plano de trabalho do 

manual parte do alinhamento de conceitos entre os agentes públicos, definindo objetivos e 

resultados a serem atingidos com a fiscalização, considerando o uso racional dos recursos e 

a eficácia do processo. A segunda etapa desse instrumento trata da definição das 

responsabilidades de cada órgão envolvido, do escopo, da abrangência, da frequência da 

fiscalização, dos recursos e dos métodos a serem aplicados. 

Esta segunda parte dos trabalhos está condicionada ao redesenho dos processos 

internos e externos da empresa, que estão sendo desenvolvidos através do Projeto de 

Modernização da Gestão Portuária. 
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 A Codesp instituiu, ainda, sua Comissão de Ética, com atribuições relativas 

à análise preliminar das consultas sobre eventuais conflitos de interesse no exercício da 

atividade, bem como denúncias envolvendo infração prevista no Código de Ética da 

empresa (constante do RIP). 

 

2.2. Atuação da unidade de auditoria interna 
 

Conforme instruções oferecida pela Decisão Normativa TCU nº134/2013 e pela 

Portaria TCU nº 90/2014, informamos o que segue: 

 

a) Estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades 

subordinadas descentralizadas, quando houver:  

Durante a realização dos trabalhos, procura-se junto a área auditada a 

solução dos pontos levantados, e quando do encerramento deste se verifica 

que existem ainda providências a serem adotadas pela área auditada é 

realizada reunião, com a consequente elaboração de ATA correspondente, 

quando se pactua que as recomendações exaradas no relatório de auditoria 

serão cumpridas, bem como outra verificação, se dará quando da realização 

de novo trabalho de auditoria naquela área. 

 

b) Informações quantitativas e qualitativas (área de negócio, unidade 

regional, objeto, etc) das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no 

exercício de referência do relatório de gestão 

As auditorias foram realizadas nas áreas pertinentes à Companhia, 

bem como no Terminal Pesqueiro de Laguna, Santa Catarina, que está sob a 

Administração da CODESP. 

Dentro do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna, procura-se 

atuar dentro de todos os segmentos relacionados à CODESP, conforme 

demonstrado no item c) a seguir, com a preocupação da busca de um 

controle interno  cada vez mais seguro.  

 

c) Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando 

avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, 

destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as 

providências adotadas pela gestão da unidade jurisdicionada. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PROGRAMADA EXECUTADA 

 Auditoria de Gestão. 02 02 

 Auditoria Especial. - 03 

 Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do 

Exercício. 
01 01 

 Bens Patrimoniais. 01 - 

 Consumo de Combustível. 01 01 

 Contas a Receber/Pagar. 03 03 

 Contratos de Arrendamento de Área. 09 05 

 Contratos de Mão-de-obra e/ou Serviços de Terceiros. 05 18 

 Exame baseado na legislação específica sobre o Meio 

Ambiente. 
01 02 

 Gestão da Receita. 01 01 

 Gestão de Estoque. 01 01 

 Licitações/Compras Diretas. 02 04 



77 

 

 Limite de Remuneração. 01 01 

 Metas 02 03 

 Mão-de-Obra Contratada e/ou Requisitada. 01 01 

 Movimento de Pessoal. 01 01 

 Obrigações Fiscais, Parafiscais, e Consignações. 01 01 

 PDG 02 02 

 Portos e Hidrovias. 01 02 

 PORTUS. 01 01 

 Processo de Prestação de Contas. 01 01 

 Remuneração da Folha de Pagamento. 01 01 

 Verificação de Disponibilização de Caixa e Bancos. 01 02 

 

 

 

De acordo com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, do 

exercício de 2014, totalizavam 40 (quarenta) atividades programadas, sendo que a 

Superintendência de Auditoria Interna, no decorrer daquele exercício, realizou 57               

( cinquenta e sete ) atividades. 

No caso do Porto de Santos o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna é o 

instrumento utilizado para atuação da auditoria em todo o complexo portuário no decorrer 

do ano, onde as ações da Superintendência de Auditoria se baseiam na classificação dos 

riscos (alto, médio ou baixo), e para garantir o resultado dos trabalhos, a Superintendência 

de Auditoria vem aprimorando, constantemente, sua comunicação junto aos gestores, onde 

estabelece prazos e monitora as respostas aos relatórios através de um controle de 

acompanhamento exercido pelos seus técnicos. As implementações quando não 

providenciadas durante os trabalhos de auditoria, são verificadas em trabalhos futuros, e 

devido as características e grandiosidade desta empresa, em alguns casos é necessária a 

realização de outros trabalhos com o mesmo tema para o atingimento das implementações 

das recomendações propostas  

Relacionamos, dentre os trabalhos desenvolvidos, os realizados no fluxo de caixa, 

gerando informação importante à Diretoria-Executiva, possibilitando a adoção de medidas 

que permitissem  necessário equilíbrio financeiro da empresa. 

Os que estiveram relacionados aos riscos à segurança dos empregados e das 

instalações, com a análise de conformidade sobre segurança frente a legislação vigente. O 

primeiro com esse objetivo, abrangeu a rede elétrica: Usina Hidrelétrica de Itatinga, Torre 

Grande e Central Elétrica. O segundo tratou sobre possíveis riscos a segurança dos 

empregados lotados nas “Casas de Bombas” da Ilha Barnabé e Alamoa. O terceiro 

abrangeu possíveis riscos a segurança dos empregados, em especial os Guardas Portuários, 

lotados na Brigada de Incêndio.  

Essas auditorias estão propiciando a Diretoria-Executiva a adoção de providências 

no sentido de minimizar esses riscos, com compra de equipamentos, cursos, novos 

equipamentos de segurança (EPI), etc. 

Realizamos, também, na folha de pagamento, visando a conformidade do conjunto 

de medidas que compõem o pagamento de salários, e ainda quanto aos apontamentos sobre 

horas extraordinárias, adicional de riscos, etc., com base na legislação vigente. 

Outra atividade desenvolvida tratou do exame da carteira de cobrança da CODESP 

e a gestão das inadimplências, dentro do Item “CONTAS A RECEBER”, propiciando, 

também, recomendações que possibilitem um controle interno cada vez mais seguro e 

eficiente.  
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d) Eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da 

unidade de auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da unidade 

jurisdicionada, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes. 

 

Não houve redesenho da estrutura organizacional da unidade de auditoria. 

 

e) Opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos 

relacionados à apuração dos resultados dos indicadores utilizados para 

monitorar e avaliar a governança e o desempenho operacional da unidade 

jurisdicionada. 

Com base nos trabalhos de auditoria realizados durante o exercício, e que 

abrangeram de forma importante os setores da empresa, verifica-se que a gestão ocorreu de 

forma satisfatória, levando-se ainda em conta a complexidade que o Porto de Santos 

apresenta.                                                                                                                                                                                                 

2.3. Sistema de Correição 
Esta Unidade Jurisdicionada está vinculada, para fins de correição, à Secretaria de 

Controle Interno da Secretaria Geral da Presidência da República (CISET/SG/PR), 

conforme determina o parágrafo 3º do artigo 2º do Decreto nº 5.480, de 30 de julho de 

2005, a qual exerce as atribuições de unidade seccional de correição dos órgãos integrantes 

da Presidência da República e da Vice-Presidência da República. 

A Presidência e a Vice-Presidência da República passaram a contar com estrutura 

correcional própria a partir da entrada em vigor do Decreto nº 7.688, de 2 de março de 

2012, que em seu inciso XII do artigo 21 do ANEXO I, estabeleceu que aquela Setorial de 

Controle Interno atuaria na prevenção e apuração de ilícitos disciplinares no âmbito dos 

órgãos integrantes da Presidência da República, das entidades a eles vinculadas, e da Vice-

Presidência da República, por meio do acompanhamento, instauração e condução de 

procedimentos correcionais. 

Após a criação da estrutura específica, a CISET/SG/PR estabeleceu por meio da 

Portaria CISET/SG/PR nº 13, de 21 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 

24/12/2012, Seção 1, página 3/5, os procedimentos que seriam adotados para a condução 

dos trabalhos correcionais na PR e VPR, dos quais podemos destacar os seguintes: i) 

inspeções de correição; ii) acompanhamento na condução de Sindicâncias e Processos 

Administrativos Disciplinares; iii) auxilio ao Gestor na tomada de decisão de 

procedimentos disciplinares; iv) a realização de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 

em infrações disciplinares de menor gravidade; v) Processo Administrativo de 

Fornecedores etc. 

Importa salientar, contudo, que inobstante a criação do referido órgão de correição 

no âmbito da CISET/SG/PR, em nada se altera a competência originária desta unidade 

gestora quanto à instauração de procedimentos apuratórios, tendo em vista o que dispõe o 

artigo 143 da Lei 8.112/90 ou legislação equivalente. 

A UJ possui instalada a COMISSÃO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA, com 

funcionamento pleno e atuando nos procedimentos disciplinares e de sindicância e a 

COMISSÃO DE ÉTICA. Não obstante, a UJ mantém uma SUPERINTENDÊNCIA DE 

OUVIDORIA estruturada para atender a qualquer denúncia, reclamação ou qualquer outra 

que seja apresentada por qualquer um do povo. 

Quanto à COMISSÃO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA – CDS: 
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Prevista no Regulamento Interno de Pessoal - RIP, a Comissão, composta por 3 

(três) membros titulares e 2 (dois) suplentes, foi instituída pela Resolução DP nº 25 de 

junho de 2014 com mandato de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período. 

Restruturação: Em junho de 2014 foi iniciado um processo de restruturação da 

Comissão Disciplinar e de Sindicância, visando a adoção de boas práticas administrativas e 

o cumprimento das determinações da CGU e CISET no campo correcional. 

Entre as principais inovações introduzidas no processo, com vistas à melhor 

condução dos trabalhos e atendimentos às determinações da CGU e CISET, foram 

adotadas as seguintes práticas: 

 Capacitação: Foi disponibilizado a todos os membros da Comissão, em abril de 2014, 

curso de capacitação visando o treinamento e a reciclagem profissional através do Curso 

“in company” “Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância”, ministrado pela 

empresa Zenite. 

 Local próprio: Em 2014 foi disponibilizada sala própria, a fim de garantir que as 

audiências sejam realizadas em sala reservada.  

 Juízo de admissibilidade: A Comissão realiza juízo de admissibilidade a fim de verificar, 

através de uma análise perfunctória, a possibilidade ou não de instauração do 

procedimento. 

 Confidencialidade: O processo disciplinar possui natureza confidencial até decisão final 

que não caiba recurso, ressalvado o direito à extração de cópias e emissão de certidões 

referentes às peças do processo ao funcionário envolvido, destinadas à defesa de interesses 

legítimos, mediante requerimento e assinatura de recibo. A confidencialidade garante a 

preservação da imagem e da honra dos envolvidos, sem prejuízo às finalidades do 

processo. Entre os meios de garantir a confidencialidade estão a elaboração e autuação de 

processo autônomo, não identificação do nome do suposto infrator na intranet, intimação 

pessoal do funcionário de forma direta, sem intermediários, e a não tramitação do processo 

de forma usual, até o seu desfecho. 

 Observância às garantias: Em todos os processos instaurados foi permitida a participação 

dos envolvidos para elucidar o ocorrido, garantindo o contraditório e a ampla defesa. E 

todas as notificações foram realizadas pessoalmente, com a ciência da chefia imediata, o 

que, apesar de ser o método mais adequado, impõe maiores afazeres. 

 Outras inovações: Ato formal de instauração e instalação; Indiciamento prévio; Maior 

participação dos colaboradores na instrução do processo; Visitas  in loco; TCA - Termo 

Circunstanciado Administrativo (Instrução Normativa CGU 04/2009); TC – Termo de 

Conduta; Relatório de faltas; Apresentação de recomendações no caso concreto; Sugestão 

da aplicação de penalidades proporcionais à infração cometida; Formação de 

jurisprudência, a fim de garantir o mesmo tratamento às situações análogas. 

O novo processo propõe o fortalecimento da independência,  imparcialidade e 

mobilidade dos membros da comissão; a constante capacitação dos mesmos; a 

confidencialidade do processo e a regulação da relação da empresa com o seu corpo 

funcional, inibindo o descumprimento de regras de comportamento e controlando e 

corrigindo ações. 

Entende-se que essa visão ajudará a empresa no seu processo de reestruturação, 

garantindo o bom funcionamento do serviço através do controle e correção de ações, sem 

prejuízo à preservação da imagem dos envolvidos. 
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Em que pese já terem sido instaurados diversos processos disciplinares à luz desse 

novo conceito, a criação e desenho desse novo modelo encontra-se em fase de 

desenvolvimento, razão pela qual ainda não foram adotadas todas as determinações 

impostas pelo CGU, entre elas a inserção de dados no Sistema CGUPAD. 

A partir de julho de 2014 foram instaurados 33 (trinta e três) processos. Desses, 

que apenas 03 (três) ainda estão em fase de instrução. 

Dos processos instaurados no período, em 14 (quatorze) deles foi aplicada 

penalidade ou formalizado termo de conduta/termo circunstanciado administrativo, a saber: 

 

REGISTRO DO 

FUNCIONÁRIO 

TRANSGRESSÃO 

COMETIDA: 
PENA APLICADA: 

36538 Falta em escala prévia Advertência 

35777 Dano ao erário 

Foi elaborado Termo Circunstanciado 

Administrativo e o funcionário 

ressarciu os cofres da empresa 

35923 Desídia/Inassiduidade habitual 07 dias de suspensão 

35937 Acidente de trânsito 03 dias de suspensão 

35247 Desídia/Inassiduidade habitual 07 dias de suspensão 

35782 Desídia/Inassiduidade habitual 07 dias de suspensão 

35931* Desídia/Inassiduidade habitual 07 dias de suspensão 

35192 Ato de improbidade 29 dias de suspensão 

35933 Desídia/Inassiduidade habitual 07 dias de suspensão 

35858 Desídia/Inassiduidade habitual 05 dias de suspensão 

35762 Desídia/Inassiduidade habitual 05 dias de suspensão 

36614 Desídia/Inassiduidade habitual 05 dias de suspensão 

35803* Ato de improbidade 29 dias de suspensão 

34411 Descumprimento de ordem 

Foi assinado TC diante da mínima 

ofensividade da conduta, bons 

antecedentes do funcionário e da 

concordância do superior hierárquico 
*Em fase de recurso 

Entre as transgressões verificadas, destaca-se: Desídia/inassiduidade habitual; 

Avaria em patrimônio público; Descumprimento de ordem hierárquica; Irregularidade na 

marcação do registro do ponto e Abandono de posto;  

Nos outros 16 (dezesseis) foi sugerido o arquivamento com ou sem observação, 

destacando dois, em especial, cujas transgressões são capazes de impactar o desempenho 

da UJ. 

EXPEDIENTE 

INTERNO 
SITUAÇÃO VERIFICADA ENCAMINHAMENTO 

59009/13-79 

Excessivo número de 

atestados médicos fornecidos 

por um médico, não 

empregado, no período 

apurado 

Encaminhamento de cópia 

integral do processo ao 

Ministério Público e ao 

Conselho Regional de 

Medicina 

35777 
Acidente de trânsito com 

vítimas 

Encaminhamento de cópia 

integral do processo ao 

Ministério Público 
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2.4. Avaliação do funcionamento dos controles internos 
 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE 
CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS 

VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos 

como essenciais à consecução dos objetivos da 

unidade e dão suporte adequado ao seu 

funcionamento. 

    X 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ 

são percebidos por todos os servidores e funcionários 

nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

   X  

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.   X   

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são 

padronizados e estão postos em documentos formais. 
   X  

6. Há diversos mecanismos que garantem ou incentivam 

a participação dos funcionários e servidores dos 

diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos 

procedimentos, das instruções operacionais ou código 

de ética ou conduta. 

   X  

7. As delegações de autoridade e competência são 

acompanhadas de definições claras das 

responsabilidades. 

   X  

8. Existe adequada segregação de funções nos processos 

e atividades da competência da UJ. 
   X  

9. Os controles internos adotados contribuem para a 

consecução dos resultados planejados pela UJ. 
   X  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão 

formalizados. 
    X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a 

consecução dos objetivos e metas da unidade. 
  X   

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de 

origem interna ou externa) envolvidos nos seus 

processos estratégicos, bem como a identificação da 

probabilidade de ocorrência desses riscos e a 

consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 X    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos 

operacionais, de informações e de conformidade que 

podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

 X    

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de 

modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ 

ocasionadas por transformações nos ambientes 

interno e externo. 

 X    

15. Os riscos identificados são mensurados e 

classificados de modo a serem tratados em uma 

escala de prioridades e a gerar informações úteis à 

tomada de decisão. 

 X    

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 

decorrentes de fragilidades nos processos internos da 

unidade. 

   X  
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17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da 

unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

    X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de 

guarda, estoque e inventário de bens e valores de 

responsabilidade da unidade.  
    X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou 

de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os 

objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
   X  

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são 

apropriadas e funcionam consistentemente de acordo 

com um plano de longo prazo. 
   X  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem 

custo apropriado ao nível de benefícios que possam 

derivar de sua aplicação. 
  X   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são 

abrangentes e razoáveis e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. 
   X  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente 

identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
    X 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são 

dotadas de qualidade suficiente para permitir ao 

gestor tomar as decisões apropriadas. 
   X  

25. A informação disponível para as unidades internas e 

pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa 

e acessível. 
   X  

26. A Informação divulgada internamente atende às 

expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, 

contribuindo para a execução das responsabilidades 

de forma eficaz. 

   X  

27. A comunicação das informações perpassa todos os 

níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por 

todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente 

monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao 

longo do tempo. 
   X  

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido 

considerado adequado e efetivo pelas avaliações 

sofridas. 
   X  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído 

para a melhoria de seu desempenho. 
   X  

Análise Crítica: 

A Companhia necessita desenvolver seu sistema de controles internos, especialmente no que tange aos 

mecanismos de avaliação de riscos. É importante, porém, destacar que existem projetos de modernização da gestão e 

identificação de processos que poderão colaborar para este fim, tornando possível a obtenção de melhores resultados 

neste quesito. 
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Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no 

contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto 

da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no 

contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto 

da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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2.5. Remuneração Paga aos Administradores 
 

2.5.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos 

Conselhos de Administração e Fiscal 

 

Outro aspecto  que merece destaque no presente relatório foi a modificação no 

sistema de remuneração dos diretores, o qual passou a vincular de parte dos vencimentos 

recebidos ao cumprimento de metas de gestão propostas. Foram criadas, pela SEP/PR, 

regras operacionais para estabelecimento e aferição dos indicadores de gestão e metas 

anuais. O acompanhamento de resultados já está sendo feito desde o dia 1º de janeiro de 

2014.  

O cumprimento das metas empresariais implica no pagamento ou não da 

Remuneração Variável Anual dos Dirigentes. Um honorário mensal variável foi 

estabelecido para os diretores, baseado no cumprimento de metas de gestão trimestrais. 

Agora, o salário dos executivos é composto por duas parcelas: uma fixa e outra variável. 

Esta segunda só é paga integralmente, ou parcialmente, se os dirigentes atingirem 

determinadas metas de gestão estabelecidas pela SEP/PR. Este mecanismo foi implantado 

nas sete companhias docas. Assim, os dirigentes já vêm sentindo os efeitos de seus 

desempenhos no cumprimento das metas de gestão. 

Em relação ao item acima, informamos que os membros dos Conselhos de 

Administração e Fiscal não percebem Remuneração Variável, motivo pelo qual deixamos 

de preencher os respectivos quadros. 
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J a ne iro F e v e re iro M a rç o A bril M a io J unho J ulho A g o s to S e te m bro Outubro N o v e m bro D e ze m bro

3.122,26 3.122,26 3.122,26 3.441,48 - - - - - - - - 

3.122,26 3.122,26 3.122,26 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

3.122,26 3.122,26 3.122,26 3.441,48 - - - - - - - - 

- - - - 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

3.122,26 3.122,26 3.122,26 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

- - - 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 - - - - - 

- - - - - - 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

- - - - - - - 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

- - - 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 - - - - - 

- - - - - - - 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

- - - 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

3.122,26 3.122,26 3.122,26 - - - - - - - - -

3.122,26 3.122,26 3.122,26 - - - - - - - - -

18 .7 3 3 ,5 6   18 .7 3 3 ,5 6   18 .7 3 3 ,5 6   2 4 .0 9 0 ,3 6  2 0 .6 4 8 ,8 8  2 0 .6 4 8 ,8 8  2 4 .0 9 0 ,3 6  2 4 .0 9 0 ,3 6  2 4 .0 9 0 ,3 6  2 4 .0 9 0 ,3 6  2 4 .0 9 0 ,3 6  2 4 .0 9 0 ,3 6  

A ng e lino  C a puto  e  Oliv e ira

M a rio  Lim a  J únio r

J o s é  M a uro  Go m e s

R $  2 6 6 .13 0 ,9 6

N o e l D o riv a l Gia c o m itt i

Remuneração Conselho Administrativo - Mensal - 2014 

R e na to  F e rre ira  B a rc o

J o ã o  de  A ndra de  M a rque s

A nto nio  F ra nc is c o  A rm e lin  Go m e s

J ulio  A lv a re z  B o a da

M a rc io  Luiz  B e rna rde s  C a lv e s

Edua rdo  Xa v ie r

Eg é fe rs o n do s  S a nto s  C ra v e iro

Guilhe rm e  P e nin S a nto s  de  Lim a

J e a n P a ulo  C a s tro  e  S ilv a

 

2.5.2. Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro O utubro Novembro Dezembro

3.122,26 3.122,26 3.122,26 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

3.122,26 3.122,26 3.122,26 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

3.122,26 3.122,26 3.122,26 - - - - - - - - -

3.122,26 3.122,26 3.122,26 - - - - - - - - -

3.122,26 3.122,26 3.122,26 - - - - - - - - -

- - - 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

- - - 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

- - - 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 3.441,48 

15.611,30    15.611,30    15.611,30    17.207,40    17.207,40    17.207,40    17.207,40    17.207,40    17.207,40    17.207,40    17.207,40    17.207,40    

R$ 201.700,50

Remuneração Conselho Fiscal - Mensal - 2014 

Marcelo Eduardo Ratton Ferreira

Martin Alexandre Aron

Priscila Grecov

Braulio Santiago Cerqueira

Nilza Emy Yamazaki

Fabiana Vieira Lima

Herbert Marcuse Megeredo Leal

Valter Casimiro Silveira
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2.5.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e 

de Conselhos 

QUADRO A.2.5.3 – SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 
Valores em 

R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Diretoria Executiva 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2014 2013 2012 

Número de membros: 5 4 5 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 2.115.850,49 1.588.315,95 1.734.923,62 

a) salário ou pró-labore 1.855.835,41 1.488.505,95 1.653.897,58 

b) benefícios diretos e indiretos 52.807,11 69.810,00 81.026,04 

c) remuneração por participação em comitês - - - 

d) outros 207.207,97(**) - - 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) 263.440,09 216.800,36 269.016,08 

e) bônus 196.782,09 - - 

f) participação nos resultados 66.658,00(***) 216.800,36(*) 269.016,08 

g) remuneração por participação em reuniões - - - 

h) comissões - - - 

i) outros - - - 

III – Total da Remuneração ( I + II) 2.379.290,58 1.775.116,31 2.003.939,70 

IV – Benefícios pós-emprego - - - 

 V – Benefícios motivados pela cessação do 

exercício do cargo 
- - - 

VI – Remuneração baseada em ações - - - 

(*)     RECUPERADO EM 2013 O VALOR DE R$ 57.002,12 PAGO A MAIOR EM 2012. 

(**)   QUARENTENA RENATO FERREIRA BARCO 

(***) FOI RECUPERADO EM 2014, O VALOR DE R$ 117.451,00 REFERENTE “EXCESSO A SER 

REGULARIZADO”, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DEST. 

 

 

QUADRO A.2.5.3 – SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores em 
R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho de Administração  

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2014 2013 2012 

Número de membros: (*) (**) (***) 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 266.130,96 215.088,82 223.594,68 

a) salário ou pró-labore 266.130,96 215.088,82 223.594,68 

b) benefícios diretos e indiretos - - - 

c) remuneração por participação em comitês - - - 

d) outros - - - 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - - - 

e) bônus - - - 

f) participação nos resultados - - - 
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g) remuneração por participação em reuniões - - - 

h) comissões - - - 

i) outros - - - 

III – Total da Remuneração ( I + II) 266.130,96 215.088,82 223.594,68 

IV – Benefícios pós-emprego - - - 

 V – Benefícios motivados pela cessação do 

exercício do cargo 
- - - 

VI – Remuneração baseada em ações - - - 

(*)      DE JANEIRO A MARÇO E DE MAIO A JUNHO = 6 MEMBROS; EM ABRIL E DE 

JULHO A  

DEZEMBRO = 7 MEMBROS. 

(**)    6 MEMBROS ATÉ SETEMBRO; 2 SUBSTITUIÇÕES. 

(***)  EM JANEIRO 7 MEMBROS; DE FEVEREIRO A JUNHO 6 MEMBROS; DE JULHO A 

NOVEMBRO 7 MEMBROS; DEZEMBRO 6 MEMBROS. 

 

 

 

QUADRO A.2.5.3 – SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores em 

R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho Fiscal 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2014 2013 2012 

Número de membros: 5 5 5 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 201.700,50 169.867,98 170.251,64 

a) salário ou pró-labore 201.700,50 169.867,98 170.251,64 

b) benefícios diretos e indiretos - - - 

c) remuneração por participação em comitês - - - 

d) outros - - - 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - - - 

e) bônus - - - 

f) participação nos resultados - - - 

g) remuneração por participação em reuniões - - - 

h) comissões - - - 

i) outros - - - 

III – Total da Remuneração ( I + II) 201.700,50 169.867,98 170.251,64 

IV – Benefícios pós-emprego - - - 

 V – Benefícios motivados pela cessação do 

exercício do cargo 
- - - 

VI – Remuneração baseada em ações - - - 
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2.5.4. Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores 

 
 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Diretoria Executiva 

Reconhecimento de Bônus e Participação de 

Resultados 

EXERCÍCIO 

2014 2013 2012 

I – Bônus (a+b+c+d)    

a) valor mínimo previsto no plano de remuneração    

b) valor máximo previsto no plano de remuneração    

c) valor previsto no plano de remuneração, caso as 

metas estabelecidas fossem atingidas 
   

d) valor efetivamente reconhecido no resultado     

II – Participação no Resultado (e+f+g+h) 66.658,00 216.800,36 269.016,08 

e) valor mínimo previsto no plano de remuneração    

f) valor máximo previsto no plano de remuneração    

g) valor previsto no plano de remuneração, caso as 

metas estabelecidas fossem atingidas 
   

h) valor efetivamente reconhecido no resultado  66.658,00 216.800,36 269.016,08 

III – Total ( I + II) 66.658,00 216.800,36 269.016,08 
Obs.: A partir de abril de 2014, a Codesp passou a pagar a sua Diretoria Executiva um valor mensal, sob o título 

de valor variável – determinação SEP”.  
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3 Relacionamento com a Sociedade 

3.1 Canais de acesso do cidadão 

A Codesp dispõe de uma Ouvidoria "SANTOS- PORTO DA CIDADANIA", canal de 

comunicação criado para facilitar o contato direto entre os interessados e a Codesp, que busca 

assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios da legalidade e moralidade de 

eficiências dos Atos dos agentes da administração. 

Por meio dela acionistas, empregados, prestadores de serviços, fornecedores e comunidades 

tem a oportunidade de expressar opiniões, fazer reclamações e sugerir melhorias relacionadas a 

todas as atividades da Codesp.  

Cabe à Ouvidoria atender, dentro das suas atribuições, as sugestões, críticas e reclamações 

de mau atendimento no tocante às decisões, omissões, atos e recomendações por parte dos 

empregados da Codesp ou por pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades dentro do Porto 

de Santos. Nas reclamações encontramos as oportunidades oferecidas para buscar excelência nos 

serviços prestados. 

Canais de acesso do cidadão à CODESP por meio da Ouvidoria: 

 Por e-mail: 

o ouvidor@portodesantos.com.br 

o ouvidoria@portodesantos.com.br 

 Por telefone: 

o (013) 3202.6565 ramal 2967 

o (013) 3202.6557 

 Pelo sítio: 

o Acessando o http://www.portodesantos.com.br/ouvidoria 

 Pessoalmente: 

o No endereço: Rua Rodrigo Silva, 17, Macuco, Santos/SP. 

o No Protocolo Geral da CODESP: 

 No endereço: Av. Rodrigues Alves, s/nº, Macuco, Santos/SP. 

 Por correspondência: 

o No endereço: Rua Rodrigo Silva, 17, Macuco, Santos/SP, CEP 11015-040. 

Com relação ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, o acesso pode ser realizado da 

seguinte forma: 

 Pela internet 

o Através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, nos sítios: 

 www.acessoainformação.gov.br 

 www.acessoainformação.gov.br/sistema 

 Pessoalmente: 

o No Balcão SIC, no endereço sito à Rua Rodrigo Silva, 17, Macuco, Santos/SP. 

 

mailto:ouvidor@portodesantos.com.br
mailto:ouvidoria@portodesantos.com.br
http://www.acessoainformação.gov.br/
http://www.acessoainformação.gov.br/sistema
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3.2 Carta de Serviços ao Cidadão 
 

A CODESP mantém, em seu sítio eletrônico, canal de comunicação com o cidadão onde é 

possível solicitar informações, conforme descrito no item acima.  

No momento, encontra-se em tratativas a proposta de elaboração de um documento único 

para o Sistema Portuário Nacional, no qual constarão as características e peculiaridades de cada 

instalação portuária. 

 

 

3.3. Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços 
  
  

No ano de 2014, a Ouvidoria da CODESP enviou pesquisa de satisfação para os seus 

demandantes. Obtivemos apenas uma resposta, por telefone, de uma cidadã que agradeceu o 

atendimento, mas que disse que preferia não responder à pesquisa. 

Esse é um dos entraves para a obtenção de resultados referentes a pesquisas com este perfil, 

pois quem demanda uma ouvidoria, pode, mesmo que não-deliberadamente, confundir o resultado 

da demanda com a qualidade do atendimento. 

Assim, segue o modelo de pesquisa apresentado aos demandantes da Ouvidoria da CODESP 

 

Prezado(a) senhor(a), 

  

A Ouvidoria da Autoridade Portuária do Porto de Santos está realizando uma Pesquisa de 

Satisfação junto a seus usuários e gostaria de lhe pedir que, se possível, responda às perguntas que 

seguem. 

  

  

Ouvidoria da Autoridade Portuária do Porto de Santos 

  

Pesquisa de Satisfação 

  

1. Numa escala de 1 a 5, sendo 1 – pouco satisfeito e 5 – muito satisfeito, qual o seu grau 

de satisfação com relação: 

a. Ao atendimento / tratamento recebido da equipe da Ouvidoria da Autoridade 

Portuária do Porto de Santos: ___ 

b. Ao acesso ao site da Ouvidoria da Autoridade Portuária do Porto de Santos: ___ 

c. Ao registro da manifestação: ___ 

2. O(a) senhor(a) procurou o setor envolvido na manifestação antes de recorrer à 

Ouvidoria da Autoridade Portuária do Porto de Santos? 

 Sim 

 Não 

3. O(a) senhor(a) sofreu dificuldade de qualquer tipo do setor envolvido na manifestação 

por ter procurado a Ouvidoria da Autoridade Portuária do Porto de Santos? 

 Sim 

 Não 

4. A resposta obtida atendeu às suas expectativas? 

 Sim 

 Não 

5. A resposta obtida foi de fácil compreensão? 

 Sim 

 Não 
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6. O(a) senhor(a) utilizaria novamente o serviço da Ouvidoria da Autoridade Portuária do 

Porto de Santos? 

 Sim 

 Não 

7.            Qual(is) a(s) sua(s) sugestão(ões) para a melhoria do serviço da Ouvidoria da 

Autoridade Portuária do Porto de Santos? 

  

  

Agradecemos a colaboração. 

 

3.4. Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada 

A Superintendência de Ouvidoria recebeu 218 demandas, quantidade 14,1% superior as 191 

enviadas em 2013. Desse total, 205  foram concluídas e 13  encontram-se em fase de atendimento. 

Do total apurado, 137  são pedidos de informação, 44 solicitações, 26  reclamações, 07  elogios e 05  

denúncias. Essas manifestações foram recebidas por via eletrônica  (194) e por telefone ou 

pessoalmente (23). 

Já o sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), do Governo Federal, 

registrou 226 pedidos de informação, sendo 220 encaminhados diretamente à Codesp e 6 para 

outros órgãos (05 à SEP/PR e 01 à Companhia Docas do Rio de Janeiro) e retornando, ao final, para 

esta empresa.  

Comparando o número de solicitações, em 2014 foram 226 e em 2013 somaram 222. Os 

pedidos de informação foram respondidos dentro do prazo legalmente estabelecido e o tempo médio 

de resposta foi de 11 dias. Do total de pedidos de informação, 166 foram registrados por pessoa 

física e 60 por pessoa jurídica. Um número de 133  pedidos foram encaminhados eletronicamente, 

sendo 129 pelo e-SIC e 4 por e-mail. Outros 93 foram entregues pessoalmente. 

No próximo exercício, pretende-se padronizar os procedimentos no SIC, visando o 

aprimoramento e agilização no atendimento e fluidez no pedido até a sua conclusão, bem como a 

adesão ao Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv). 
  
  

3.5. Acesso às informações da UJ 
  

  A CODESP, seguindo às recomendações do  GUIA DE PUBLICAÇÃO ATIVA NOS 

SÍTIOS ELETRÔNICOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, 

publicado pela CGU, oferece aos visitantes do sítio eletrônico, além de diversos dados de caráter 

técnico e comercial, as seguintes informações: 

 

 Institucional 

 Auditorias 

 Convênios 

 Despesas 

 Licitações e contratos 

 Servidores 

 Perguntas frequentes 

 Sobre a Lei de Acesso à Informação 

 Serviço de Informação ao Cidadão - SIC 

http://www.portodesantos.com.br/acessoinfo.php?pagina=institucional
http://www.portodesantos.com.br/acessoinfo.php?pagina=contas&ext=1
javascript:;
http://www.portodesantos.com.br/acessoinfo.php?pagina=despesas
http://www.portodesantos.com.br/acessoinfo.php?pagina=licitacoes
http://www.portodesantos.com.br/acessoinfo.php?pagina=servidores
http://www.portodesantos.com.br/acessoinfo_faq.php
http://www.portodesantos.com.br/acessoinfo.php?pagina=sobre
http://www.portodesantos.com.br/acessoinfo.php?pagina=sic
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 Informações classificadas 

  
  

3.6. Medidas Relativas à acessibilidade  
  

A Ouvidoria da CODESP atende à legislação no que diz respeito à acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

http://www.portodesantos.com.br/acessoainformacao/sigilo
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4. Ambiente de Atuação 
 

4.1 Informações o ambiente de atuação da unidade jurisdicionada 

Análise de Mercado 

Estudo dos clientes 

A carteira de clientes da CODESP é formada basicamente por arrendatários e cessionários 

de áreas territoriais do Porto, que remuneram a empresa pelo uso da área (parcela fixa do 

arrendamento) e movimentação de carga e bem como pelos requisitantes de serviços em geral (os 

próprios arrendatários, armadores, operadores, agentes, etc). Com relação aos arrendatários, a 

Codesp possui atualmente, dentre a sua carteira de clientes, 52 empresas relacionadas. Abaixo 

seguem exemplos de alguns perfis de arrendatários do Porto de Santos. 

 

Informações sobre alguns clientes da CODESP: 

Santos Brasil: a Santos Brasil opera o Terminal de Contêineres de Santos (Tecon) e o Terminal 

de Veículos (TEV), ambos localizados na margem esquerda do Porto. De acordo com o seu 

website, a Santos Brasil é responsável pela movimentação de cerca de 22% dos contêineres do 

Brasil. Os contratos de arrendamento de sua titularidade renderam à CODESP mais de R$ 45 

milhões no período compreendido entre abril de 2013 e março de 2014, em receitas patrimoniais. 

Petrobrás Transporte S/A - Transpetro:  A Transpetro opera importante terminal de líquidos 

situado na Alamoa, voltado ao armazenamento e distribuição de petróleo e derivados. Cliente 

importante, cujo contrato trouxe receitas patrimoniais à CODESP da ordem de R$ 18,1 milhões 

entre abril de 2013 e março de 2014, a Transpetro é subsidiária da Petrobrás, maior empresa do 

país, cujo lucro atingiu o patamar de R$ 10,9 bi em 2013. A Transpetro atende às atividades de 

transporte e armazenamento de petróleo e seus derivados, álcool, biocombustíveis e gás natural, 

sendo responsável por mais de 14 mil km de dutos, que interligam todo o território brasileiro. Esta 

malha se alia a terminais e a uma frota de navios petroleiros, unindo as áreas de produção, refino e 

distribuição da Petrobrás, e atuando na importação e exportação de petróleo e derivados, de 

biocombustíveis e de gás natural. A Transpetro presta serviços à Petrobrás, principal cliente, e a 

diversas outras distribuidoras, bem como à indústria petroquímica. (informações obtidas no 

website da empresa). 

BTP: a Brasil Terminal Portuário − BTP iniciou suas operações no Porto de Santos em 2013, na 

área antigamente conhecida como “lixão da Alamoa”. O projeto para a instalação de terminal 

multipropósito, que envolveu investimentos da ordem de R$ 2 bi, envolvendo a remediação 

ambiental da área, conta com capacidade de movimentação de 1,2 milhão de TEUs e capacidade 

projetada de 1,4 milhão de toneladas de graneis líquidos. A BTP é uma joint venture que envolve 

dois gigantes grupos internacionais − a Terminal Investment Limited (TIL) e a APM Terminals. O 

contrato trouxe receitas patrimoniais de R$ 15,4 mi entre abril de 2013 e março de 2014. 

TEG: o Terminal Exportador do Guarujá possui contrato de arrendamento de área localizada na 

margem esquerda de Santos, voltado à armazenagem e movimentação de granéis sólidos de 

origem vegetal, sendo uma joint venture de dois gigantes mundiais do setor − Cargill e Louis 

Dreyfus Commodities. A primeira é uma empresa americana fundada há cerca de 150 anos, que 

emprega mais de 160.000 funcionários em 67 países, sendo considerada a maior empresa de 

capital fechado do mundo. A Louis Dreyfus é uma empresa multinacional de origem francesa, que 

atua nos ramos de petróleo, energia, commodities e distribuição internacional. No Brasil, está 

presente há mais de 70 anos e conta com mais de 50 unidades e 30 mil colaboradores. O contrato 

trouxe à CODESP, entre abril de 2013 e março de 2014, receitas patrimoniais de R$ 15,1 mi. 

Rumo: a Rumo Logística Operadora Multimodal S/A é uma empresa de logística vinculada ao 
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Grupo COSAN, tradicional grupo de negócios de capital nacional. A COSAN possui negócios 

diversificados, e está envolvida nos setores de energia, alimentos, logística, infraestrutura e gestão 

de propriedades agrícolas. A Rumo oferece soluções em transporte de carga integrado, que 

envolve a armazenagem e expedição de mercadorias. Em Santos, são titulares de três contratos de 

arrendamento, que incluem os Terminais Açucareiros (Teaçus) I e II. Os citados contratos 

renderam receitas patrimoniais à CODESP de R$ 11 mi entre abril de 2013 e março de 2014. 

ADM do Brasil LTDA: é titular de arrendamento na Ponta da Praia, para movimentação de 

graneis sólidos de origem vegetal. A ADM é uma gigante mundial do setor, sediada nos EUA, 

que, de acordo com dados do website institucional, conecta plantações a mercados em mais de 

140 países, e cujas vendas líquidas no ano fiscal de 2013 alcançaram USD 90 bilhões. No Brasil, 

as operações iniciaram em 1997 e a empresa possui 4000 empregados no país. O seu contrato 

PRES 041ƒ97, cujo vencimento se dará em 2017, teve sua prorrogação antecipada autorizada pela 

ANTAQ. Para a CODESP, o mesmo trouxe receitas da ordem de R$ 8 milhões, entre abril de 

2013 e março de 2014. 

Rodrimar: o Grupo Rodrimar, instituição de capital nacional, de origem santista, possui áreas 

arrendadas nas regiões do Saboó, para a movimentação de carga geral e Outeirinhos 

(fertilizantes).A arrendatária Pérola, titular de arrendamento para movimentação de sal, também é 

controlada pelo mesmo Grupo empresarial. As sete empresas do grupo possuem estruturas 

próprias voltadas a negócios distintos, que vão desde a assessoria aduaneira, passando pelos 

serviços de armazenagem, até a operação portuária. 

TECONDI/ECOPORTO: vinculada à Ecorodovias, empresa voltada à área de infraestrutura 

logística, que possui negócios nas áreas de portos, logística e concessão de rodovias, o Ecoporto 

de Santos possui importante arrendamento para a movimentação e armazenagem de carga geral, 

na margem direita. 

TGG/TERMAG/Terminal XXXIX: os três arrendamentos estão inseridos no âmbito do contrato 

CA nº 01/97, firmado em 08 de agosto de 1997, e renderam aos cofres da CODESP R$ 18,1mi 

entre abril de 2013 e março de 2014. 

Estudo da concorrência  

A CODESP empreendeu em 2014 detalhado estudo de concorrência interportos avaliando 

o Market Share do Porto de Santos em relação às demais instalações portuárias brasileiras. Devido 

à complexidade da pesquisa, no entanto, a mesma não é realizada em base anual, sendo que os 

dados ora apresentados fazem referência aos resultados obtidos naquela oportunidade.  

Introdução 

Nos últimos dez anos, o comércio exterior brasileiro quadruplicou de tamanho. O 

crescimento do setor de carga conteinerizada cresceu à ordem de 10 por cento ao ano. 

Evidentemente, este aumento da corrente comercial serviu de fomento à competição entre portos e 

terminais. 

O Porto de Santos é o maior e mais importante do país, tendo movimentado em 2013 mais 

de 114 milhões de toneladas. Entretanto, apesar deste status, devemos ficar atentos e alertas 

quando à possibilidade de perda de carga para portos concorrentes. Em 2013, por exemplo, a 

participação de Santos no total de contêineres movimentados no país foi de 36%, quando em 2010 

a representatividade foi de 40%. 

Um fator relevante e que impactará significativamente a concorrência entre portos 

brasileiros reside no novo marco regulatório para o setor portuário. Com esta nova 

regulamentação, vislumbramos um cenário de forte competição entre portos públicos e privados 

no futuro próximo, competição esta que deverá estimular a CODESP, bem como as demais Cias 
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Docas, a aperfeiçoarem seus processos internos e modelo de gestão, para fazer frente à iniciativa 

privada. 

O Porto de Santos possui localização privilegiada, no litoral do estado de São Paulo, na 

região Sudeste, a mais desenvolvida e industrializada do país, responsável por parcela importante 

do PIB da América do Sul. As regiões Sul−Sudeste apresentam um número considerável de 

importantes portos, públicos e privados, que podem, na medida de suas capacidades, se apresentar 

como alternativas para produtores, importadores e exportadores escoarem as suas cargas. Os 

portos de Rio Grande e Paranaguá, por exemplo, podem se constituir em boa alternativa para o 

escoamento de grãos, particularmente soja, incluindo produtores de regiões mais afastadas. 

O complexo portuário nacional, que movimentou 931 milhões de toneladas de mercadorias 

em 2013, é formado por portos públicos, os quais são administrados pelas Cias Docas, cujo 

acionista majoritário a União, como é o caso do Porto de Santos, ou são delegados a estados ou 

municípios, sendo distribuídos ao longo da costa brasileira conforme figura abaixo: 

Portos do Brasil (Fonte: SEP, 2014) 

 

 

De outro lado, são encontrados os Terminais de Uso Privativo (TUP’s). Os requerimentos 

para instalação de instalação privada são analisados e processados pela ANTAQ, com a qual serão 

firmados contratos de adesão, para a sua exploração. Os TUP’s estão distribuídos pela costa 

brasileira conforme a figura abaixo. 

TUP's do Brasil (Fonte: SEP, 2014) 
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Perfil dos principais portos concorrentes nas regiões Sul/Sudeste: 

PORTO DE PARANAGUÁ Localização: Paranaguá, Paraná; 

Movimentação em 2013: 41,9 milhões de toneladas; 

Cargas principais: milho, farelo de soja, congelados, madeira, açúcar, fertilizantes, óleo 

vegetal, álcool, derivados de petróleo, contêineres e veículos. 

Administração: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina − APPA (autarquia do 

governo paranaense); 

Hinterlândia: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Rondônia e Paraguai; 

Acessos: 1) rodoviário: BR−277; 2) ferroviário: Corredor Paraná−Santa Catarina − ALL e 

Brado Logística; 3) oleoduto: Transpetro; 4) marítimo: canal da Galheta; 5) aéreo: Aeroporto 

Internacional Afonso Pena, Aeroporto Governador José Richa, Aeroporto Santos Dumont. 

PORTO DO RIO GRANDE 

Localização: margem direita do canal do norte, que liga a Lagoa dos Patos ao Oceano 

Atlântico; 

Movimentação em 2013: 20,5 milhões de toneladas; 

Cargas principais: soja em grãos, farelo de soja, fertilizantes, cavaco de madeira, óleo de 

soja, trigo, celulose, fumo, frango congelado, calçados e maquinário agrícola; 

Administração: Superintendência do Porto de Rio Grande − SPGR; Hinterlândia: Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguai e norte da Argentina; 
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Acessos: 1) rodoviário: rodovias BR−392 e conexões; 2) ferroviário: ALL, malha sul e 

Brado Logística; 3) lacustre: Lagoa dos Patos; 4) aéreo: Aeroporto de Rio Grande, Aeroporto 

Internacional de Pelotas e Aeroporto Internacional Salgado Filho. 

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL 

Localização: lado leste da baía de Babitonga, em São Francisco do Sul, Santa Catarina; 

Movimentação em 2013: 13 milhões de toneladas; 

Cargas principais: graneis sólidos e carga geral; 

Administração: Administração do Porto de São Francisco do Sul − APSFS (autarquia do 

governo de Santa Catarina); 

Hinterlândia: constitui−se num raio de aproximadamente 80km do porto, que incluem os 

municípios de Jaraguá do Sul, Joinville, Garuva e Barra Velha; 

Acessos: 1) rodoviário: rodovia BR−280; 2) ferroviário: ALL malha sul e Brado Logística; 

3) aéreo: Aeródromo de São Francisco do Sul, Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola e Aeroporto 

de Navegantes; 

Estudo do market share 

De acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários − ANTAQ (Figura 

6), em 2013, foram movimentadas 931 milhões de toneladas através das instalações portuárias 

brasileiras, um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior, equivalente a 26,6 milhões de 

toneladas. Deste total, 338,2 milhões de toneladas foram movimentadas pelos portos organizados 

e 592,7 milhões pelos terminais privados. 

 

Participação na movimentação de cargas 2013 - TUP x Porto Organizado (Fonte: ANTAQ 

2014) 

 

 

Ainda de acordo com a ANTAQ (Tabela 1), do total movimentado em 2013 pelos portos 

organizados, os cinco portos com maior representatividade no país (Santos, Itaguaí, Paranaguá, 

Rio Grande e Itaqui), juntos, foram responsáveis por cerca de 70% do total. 

Tabela 1 - Tabela da movimentação total do ano de 2013 (Fonte: ANTAQ 2014). 

Porto Total movimentado (milhões de t.) % 

Santos 99,8 * 29,5 
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Itaguaí 58,3 17,2 

Paranaguá 41,9 12,4 

Rio Grande 20,5 6 

Itaqui 15,3 4,5 

* excluindo−se a movimentação de terminais privativos situados no Porto. 

Através  do gráfico abaixo (Tabela 2), pode ser visualizada a evolução da 

representatividade de Santos na movimentação portuária brasileira. 

 

Tabela 2- Gráfico de Evolução do Porto de Santos na movimentação portuária 

 

 

A parcela de movimentação de Santos em relação ao total movimentado pelos portos 

organizados manteve−se praticamente estável nos últimos anos, em torno de 30% do total. O 

mesmo não ocorre ao confrontarmos com a movimentação portuária total, que inclui os terminais 

de uso privativo, que apresentou declínio − em 2009, o Porto representava aproximadamente 15%; 

hoje este percentual se aproxima de 10. 

No que se refere à corrente de comércio brasileira em valor, de acordo com o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o Porto de Santos manteve sua 

liderança em 2013, com participação de 25,4%, seguidos pelos portos de Paranaguá (7%), Vitória 

(5,9%) e Sepetiba (5,5%). 

Conforme Tabela 3 e 4, dentro do universo de cargas movimentadas em 2013, os graneis 

sólidos responderam pela maior parcela (61,1%), equivalente a 569 milhões de toneladas, 

seguidos pelos graneis líquidos (23,6%) e carga geral (15,3%). 

 

Tabela 3 - Movimentação de cargas nas instalações portuárias em 2013 (Fonte: ANTAQ, 

2014) 

 

Carga Total movimentado (t.) Aumento % em relação a 2012 

 

 

 

 

 

 

total 
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Granel 

sólido 
569.011.946 2,6 

Granel 

líquido 
219.986.671 1,2 

Carga geral 142.046.580 7,3 

Tabela 4 - Participação por carga no total movimentado em 2013 (Fonte: ANTAQ, 2014) 

 

 

Em uma observação das séries históricas de movimentação no Porto de Santos na Tabela 

5, notadamente nos últimos dez anos, pode−se concluir que, embora os granéis sólidos também 

aqui respondam pela maior fatia (Tabela 6), a matriz é diferenciada, visto que a carga geral 

também ocupa posição de destaque, e os líquidos tenham menor expressão, apresentando 

tendência à estagnação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Evolução da Movimentação do Porto, por Natureza - Comparativo do 

Acumulado até Dezembro dos últimos 10 anos 
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Tabela 6 - Matriz de cargas - Porto de Santos – 2013 

 

 

As principais cargas movimentadas no Porto em 2013 foram: 

 

● Cargas conteinerizadas; 

 

● Açúcar; 

 

● Soja em grãos; 

 

● Milho; 

 

● Adubo e fertilizantes; 

 

Estudo da evolução e comparativo da participação do Porto de Santos nas principais 

cargas movimentadas. 
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Açúcar 

 

O açúcar foi a mercadoria mais movimentada no Porto de Santos em 2013, registrando o 

recorde histórico de 19,3 milhões de toneladas, marca 15% maior do que a atingida no ano anterior, 

ampliando a liderança do Porto na exportação desta commodity, passando de 68,8% em 2012 para 

73%, conforme Tabela 7 abaixo. 

Tabela 7 - Movimentação de Açúcar 

Porto Participação (%) em 2012 Participação (%) em 2013 

Santos 68,8 73 

Paranaguá 20,9 19,2 

Maceió 6,7 5,6 

Recife 2,2 1,4 

Outros 1,4 0,9 

 

Para 2014, o porto registra um acumulado de 8,9 milhões de toneladas, corroborando a 

expectativa de que o ano se encerre com volume menor do que o de 2013 para a mercadoria. O 

desempenho mais fraco da safra 2013ƒ2014 refletirá a queda do valor da commodity no mercado 

internacional, bem como o recuo do plantio de cana destinado à produção de açúcar relativamente à 

safra anterior. A safra 2014ƒ2015, de acordo com previsão da União da Indústria da Cana de Açúcar 

(UNICA), deverá ser em torno de 8,5% menor do que a anterior. 

Soja 

 

Em 2013, a soja o segundo produto mais movimentado no Porto de Santos, acumulando 15,8 

milhões de toneladas (13,09 milhões de toneladas em grãos e 2,7 milhões de toneladas de soja 

peletizada). No ano, o Porto de Santos manteve sua liderança conforme apresentado na Tabela 8, 

perante os demais portos, no embarque da commodity, porém registrando declínio em relação a 

2012. 

Tabela 8 - Movimentação de Soja 

Porto Participação (%) em 2012 Participação (%) em 2013 

Santos 32,4 30,8 

Paranaguá 21,7 18,5 

Rio Grande 11,1 19,6 

São Francisco do 

Sul 
9 9,6 

São Luis 8,6 7,1 

Outros 17,2 14,2 

 

A China é o principal destino da soja escoada pelo Porto de Santos, consolidando esta 

posição em 2013, ano em que 83,5% dos embarques foram destinados àquele país, frente a 82,9% 

em 2012. 

Em 2013, segundo a Tabela 9, embora reduzindo sua participação em relação ao ano anterior, 

o estado de Mato Grosso foi o principal exportador de soja pelo Porto de Santos (55,3%), seguido 

por Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 

Tabela 9 - Origem da Soja 

Estado Part (%) em 2012 Part (%) em 2013 

Mato Grosso 61 55,3 
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Goiás 17,5 15,9 

São Paulo 12,8 15,5 

Minas Gerais 3,9 7,4 

Mato Grosso do Sul 4,4 4,9 

 

No acumulado do ano, até julho, foram movimentadas 14,7 milhões de toneladas da 

oleaginosa, constituindo−se na mercadoria líder no Porto, no período. 

Para a safra 2014ƒ2015, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) projeta produção 

recorde para o Brasil, de 91 milhões de toneladas. 

Milho 

O milho encerrou o ano de 2013 como a terceira carga mais movimentada no Porto, atingindo 

o patamar de 11,1 milhões de toneladas, movimentação cerca de 10% superior à do ano anterior. O 

Porto de Santos, de acordo com a Tabela 10, naquele ano, manteve a liderança na movimentação do 

produto entre os portos organizados (47%), fatia sutilmente menor do que a do ano anterior (47,2%). 

Tabela 10 - Movimentação de Milho 

Porto Participação (%) em 2012 Participação (%) em 2013 

Santos 47,2 47 

Paranaguá 24,8 18,2 

São Francisco do 

Sul 
12,5 13,8 

Vitória 9,7 11,3 

Outros 5,7 9,7 

 

Em 2014, no acumulado até julho, o milho ocupa apenas a quinta posição no ranking das 

mercadorias movimentadas, apresentando retração de 24% em relação ao mesmo período do ano 

passado. O Porto de Santos perdeu sua posição de liderança na movimentação da mercadoria 

(23,8%), sendo ultrapassado pelo porto de Paranaguá (25,5%). 

Para 2015, para o cereal, estima−se um recuo no plantio em detrimento da soja, bem como 

uma redução no seu preço global, particularmente motivada pelas previsões otimistas em relação à 

safra norte−americana. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, é esperada que a 

produção ultrapasse 356 milhões de toneladas. 

Adubos e Fertilizantes 

 

Em 2013, os adubos ocuparam a liderança entre as cargas importadas no porto de Santos, 

atingindo o patamar de 3,6 milhões de toneladas, crescimento de 5% em relação ao ano anterior. 

Entre as cagas importadas que se destacaram no ano incluem−se o enxofre (2 milhões de toneladas) 

e o minério de ferro a granel (1,4 milhões de toneladas). 

O porto de Santos é o segundo em participação no recebimento de adubo (16,9%), cuja 

liderança pertence a Paranaguá, que responde por 40,7% das importações. O Brasil é hoje o quarto 

maior importador mundial de NPK, e a expectativa é de que os nives de importação permaneçam em 

patamares elevados, em razão das perspectivas de safras recorde para os próximos anos. 

Contêineres 

Em 2013, foram movimentados 2.177.307 contêineres, que representam 3.445.879 TEU, com 

as exportações respondendo por 1.084.439 contêineres, enquanto as importações somaram 1.092.868 

unidades. 

 

Tabela 11 - Movimentação Acumulada de Contêineres - Comparativo até Dezembro 
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Em 2013, iniciaram as operações de dois novos e importantes terminais, a EMBRAPORT, 

terminal privado localizado na margem esquerda, e a Brasil Terminal Portuário − BTP, localizada 

na margem direita, que movimentaram, respectivamente, 31.958 TEUs e 36.755 TEU. 

Participação relativa dos terminais na movimentação de contêineres no Porto de Santos: 

 

Tabela 12 - Participação dos Terminais na Movimentação de Contêineres até dezembro 

de 2013 

. 
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Veículos 

 

No acumulado de 2013, foram movimentados 367.235 veículos, dos quais 253.510 

foram destinados à exportação e 113.725 unidades importadas. A movimentação foi 11,25% 

superior àquela registrada em 2012. No acumulado até julho, foram movimentadas 131.199 

unidades, recuo de quase 0% em relação ao mesmo período de 2012. Contribuem para este 

recuo a redução das exportações para a Argentina. De acordo com dados da Secretaria de 

Comércio Exterior, as exportações      para      aqueles      países      caíram      34%      no      

primeiro     semestre. 

 

 

Análise Estratégica 

 

A análise estratégica realizada identificou os pontos fortes e fracos, tanto no ambiente 

interno quanto externo. 

A matriz SWOT elaborada sintetiza esses pontos e pode ser vista na próxima figura. 
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Matriz SWOT do Porto de Santos
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5. Planejamento da Unidade e Resultados Alcançados 

5.1. Planejamento da Unidade 
O planejamento das ações da CODESP foi pautado primordialmente em quatro 

aspectos: 

Negócio 
Integração Logística 

Missão 
Desenvolver, administrar e fiscalizar o Porto de Santos, oferecendo serviços e 

infraestrutura eficientes aos armadores, arrendatários e operadores portuários, bem como 

apoiar o poder público, o comércio e o desenvolvimento econômico com responsabilidade 

socioambiental. 

Visão 
Ser o Hub Port do Atlântico Sul, tornando-se referência socioeconômica, ambiental 

e na qualidade dos serviços prestados. 

Valores 

 Inovação: evolução técnica contínua, antevendo tendências, promovendo a 

eficiência dos serviços portuários e a sustentabilidade; 

 Ética: promoção da ética e transparência nas relações interpessoais com 

todos os públicos com os quais nos relacionamos – colaboradores, clientes, 

autoridades, fornecedores, sociedade; 

 Valorização do capital humano: valorização dos talentos individuais e do 

trabalho em equipe, baseada na meritocracia, na execução de nossa missão 

com paixão e orgulho de ser portuário. 

 

Planejamento Estratégico 

Em uma empresa pública o planejamento se torna mais complexo porque não se 

busca, exclusivamente, o lucro. Há o ganho social, ético, comunitário. Assim, o foco não 

pode ser dirigido somente ao negócio portuário e seu papel fundamental de atendimento à 

economia. Interessa o bem estar da comunidade e a geração de empregos. É necessário 

estar preparado para cada cenário que se apresente e garantir o papel da empresa no futuro. 

Esse é o entendimento da Codesp. 

A elaboração do Plano Mestre do Porto de Santos está sendo feita em parceria com 

a SEP/PR, envolvendo dois aspectos principais: a projeção da demanda e uma avaliação da 

condição da empresa para dimensionar a necessidade de expansão da capacidade para 

atendimento às necessidades atual e projetada.  A SEP/PR e a Codesp realizaram dia 21 de 

julho a primeira reunião conjunta para sua elaboração. O último estudo de reavaliação das 

capacidades e projeções de demandas foi contemplado no Plano de Expansão (Master 

Plan), estruturado em 2008, que apontou, no cenário mais otimista,  uma demanda de 230 

milhões de toneladas de cargas para 2024.  

O Plano Mestre considera perspectivas previstas no Plano Nacional de Logística 

Portuária (PNLP), imprescindíveis para elaboração do Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento do Porto de Santos (PDZPS), compatibilizado com suas diretrizes. Há 
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necessidade de se atualizar o PDZPS, alinhando-o ao Plano Mestre, conforme define a 

Portaria nº 3/SEP/PR-PR.  

O Plano de Desenvolvimento irá estabelecer novos critérios de acompanhamento 

sobre o desempenho das operações realizadas por terminais arrendados, no sentido de se 

obter o máximo possível de produtividade. Esse instrumento será decisivo para a 

concepção de um futuro conjunto de arrendamentos para Santos. Com a confecção do 

Plano em conjunto, o PDZPS ficará alinhado aos planos governamentais. 

A realização do Plano de Negócios em 2014, que objetiva auxiliar o 

acompanhamento da execução orçamentária e oferecer suporte às análises de eventuais 

revisões do Plano de Dispêndios Globais – PDG, foi outro marco estratégico para a 

empresa. Trata-se de uma iniciativa demandada pela SEP e que foi conduzida internamente 

na CODESP por meio do esforço de colaboradores provindos de todas as diretorias da 

empresa.  

O plano de negócios tem como objetivo principal servir como um guia para as 

decisões estratégicas da empresa no próximo ano, provendo informações relevantes sobre a 

situação econômico-financeira da empresa, além da descrição sobre futuros investimentos, 

possíveis eventos que possam impactar na companhia e gerenciamento de riscos dos 

projetos. 

Além disso, uma série de estudos, já em elaboração e previstos para o próximo ano, 

integram um conjunto destinado a um detalhado e objetivo planejamento focado na 

modernização da gestão corporativa da Companhia e no  máximo aproveitamento do 

potencial de desenvolvimento  do Porto de Santos, com a produção de dados e diretrizes 

imprescindíveis para gerir o complexo portuário santista, garantindo eficiência e 

capacidade.  

Há uma proposta, em avaliação pela diretoria executiva, de um conjunto de estudos 

em cinco áreas temáticas. Uma delas, a de planejamento corporativo, já está sendo 

trabalhada em parceria com a SEP/PR e a consultoria Deloitte, contratada para a 

reestruturação organizacional e implementação de um novo modelo de gestão para a 

empresa. Ainda no tema corporativo, uma parceria com a Fundação Dom Cabral tem 

ajudado no estabelecimento de missão, visão, valores, indicadores estratégicos que 

nortearão as ações corporativas dentro do planejamento estratégico a longo prazo.  

Outro tema previsto é o de acessibilidade, considerando-se todos os modais 

(ferroviário, rodoviário, dutoviário  e hidroviário), além do acesso aquaviário pelo canal de 

navegação. O objetivo é tratar da matéria de forma sistêmica, onde toda a infraestrutura e 

modelos operacionais de acessos, regramentos e agendamentos serão discutidos de forma 

integrada, concluído com a definição do controle de ações necessárias. 

Utilidades é mais um dos temas que envolvem itens como abastecimento de 

energia, água, tratamento de resíduos, planejamento de telecomunicações entre outros. São  

serviços prestados pela empresa que precisam ser administrados de forma a não se 

tornarem uma central de custos e sim geradora de recursos, resultando em um negócio 

estratégico. Um exemplo é o caso dos resíduos, que têm potencial de reciclagem e podem, 

através de parcerias, se tornarem uma fonte de negócio.  

Outra possibilidade seria ampliar a produção de energia, aumentando a capacidade 

da hidrelétrica de Itatinga ou investindo em outras matrizes energéticas, expandido o 

negócio de abastecimento energético. Até mesmo a dragagem poderia ter outra 

modelagem, com a Companhia, participando do negócio, estabelecendo sua própria 

empresa ou parcerias, agilizando um empreendimento que é contínuo e permanente, pois 
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draga-se o canal o ano inteiro em função da elevada taxa de assoreamento.  O Porto de 

Roterdã, por exemplo, estabeleceu, em contrato, que seus novos terminais deveriam 

movimentar, pelo menos, 40% da carga por ferrovia. Para não ficar dependente da empresa 

ferroviária, a administração portuária tornou-se sócia no negócio, como estratégia para 

garantir o atendimento. 

O desenvolvimento de instalações portuárias é outro segmento de estudo previsto, 

considerando, principalmente, a elaboração do novo Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento, uma avaliação fundiária que será realizada em conjunto com a Secretaria de 

Patrimônio da União (SPU), a expansão dos terminais existentes e a definição de novas 

áreas para exploração a serem propostas ao novo Plano de Outorgas da SEP/PR/PR. 

Um detalhado planejamento econômico da empresa completa o conjunto de itens 

previstos para o planejamento. Com base nesse trabalho, a empresa terá um quadro bem 

claro para a definição de sua estrutura tarifária, investimentos, custeio, precificação de 

serviços, garantindo uma política que considere os impactos de todos os componentes 

presentes  na sua economia. Esses estudos são imprescindíveis para garantir o equilíbrio 

econômico-financeiro da empresa.  A partir de 2015 a Codesp entra forte na condução 

desses estudos, com o objetivo de  se produzir  tomadas de decisão, de forma cada vez 

mais fundamentada, técnica e profissional. 

A implantação e consolidação da tecnologia da informação na administração da 

Companhia, com a criação da Superintendência de TIC, configura mais uma meta 

assumida na área de planejamento. O objetivo é avançar, largamente, nesse setor, 

permitindo sua utilização em todos os processos da empresa.  

No setor administrativo o sistema ERP/SAP vem gerindo o trâmite dos processos. 

Em todas as áreas a Codesp está implantando novas tecnologias, tanto em sistemas como 

em equipamentos.  Trata-se de recursos de grande porte para atender as demandas do 

maior Porto do Brasil. 

A implementação da tecnologia da informação permitirá, também, que se utilize, de 

forma mais ágil e com grande precisão,  os novos indicadores de desempenho. Atualmente, 

aqueles estabelecidos pela ANTAQ estão sendo rediscutidos e, com a disponibilidade dos 

novos sistemas, a empresa poderá contar com um grande painel que lhe permitirá o 

controle e monitoramento  da logística e da operação portuária. Assim, a qualquer instante, 

se tem um quadro detalhado e abrangente do que está ocorrendo, da ocupação de armazéns 

e pátios a fluxo rodoferroviários, tráfego de embarcações, situação dos navios atracados e 

na barra.  Será um diagnóstico instantâneo das condições operacionais e de tráfego terrestre 

e aquaviário no Porto de Santos.  Tais recursos proporcionarão extrapolar a área do Porto e 

ter condições, por exemplo, de  monitorar ações que ocorrem em outros pontos da cadeia 

logística, como rodovias, ferrovias e tráfego de embarcações que se destinam a Santos.  

Nos procedimentos envolvendo os trâmites para atracação de navios já está em 

operação o Porto Sem Papel. Esse sistema tem, hoje, praticamente, plena adesão dos 

processos de todas as instituições anuentes que o compõem. O enfoque nesse recurso para 

2015 é promover um trabalho intenso na comissão regional da CONAPORTOS, para que 

os processos ainda não satisfatórios sejam melhorados. Já o trabalho de consultoria da 

Deloitte estabelecerá um conjunto de melhorias para os fluxos externos ao Porto, que 

também será apresentado à CONAPORTOS. 

Com relação ao planejamento para os empreendimentos ligados à extração de 

petróleo do pré-sal, a Codesp acompanha os estudos que a SEP/PR produz de demanda de 

apoio offshore. Os resultados desses estudos serão avaliados para que a Companhia possa 
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definir, estrategicamente, sua atuação. Uma possibilidade forte que se tem, hoje, são os 

contratos temporários, caso se identifique alguma demanda até que se definam novos 

arrendamentos para cargas ainda não consolidadas nas operações portuárias em Santos.  

Quanto à acessibilidade, os estudos desenvolvidos, aliados ao trabalho realizado 

pela Codesp, integrado a ações viabilizadas em conjunto com a SEP/PR, garantiram 

iniciativas como o VTMIS e o Portolog, sistemas importantes para o planejamento da 

chegada de embarcações e caminhões ao Porto de Santos.  

O VTMIS consiste em um suporte eletrônico à navegação, dotado de radares e 

câmeras, com capacidade para prover a monitoração ativa do tráfego aquaviário e o 

conjunto de informações necessárias à tomada de decisão sobre o melhor uso dos acessos 

aquaviários ao Porto. 

O cronograma para implantação do VTMIS prevê para abril do próximo ano o 

início das obras, assim que for concluído o projeto executivo. Esse sistema é essencial para 

Santos, que opera quase 6 mil embarcações por ano, pois disponibiliza informações que 

servem não só para o tráfego dentro do canal de navegação, mas também, para controle de 

questões ambientais e apoio em situações de emergência. 

Já o Portolog é  um sistema que objetiva sincronizar a chegada dos caminhões e das 

cargas nos terminais, a programação e o credenciamento de veículos para uso racional e 

utilização da plena capacidade de acesso ao Porto.   

O sistema está desenvolvido, contando com os leitores de OCR já instalados em 

gates públicos e terminais privados. A Codesp deve deflagrar a licitação para aquisição das 

antenas de rádio frequência no início de 2015. Terminais e pátios também instalarão  suas 

antenas para a entrada em operação plena do Portolog no próximo ano. Todos os terminais 

para granéis sólidos de origem vegetal já passaram por testes e treinamento junto à Serviço 

Federal de Processamento de Dados (Serpro). A expectativa é que o sistema entre em 

operação definitiva no segundo semestre de 2015.  

Os serviços contratados para implantação do sistema abrangem a elaboração e o 

desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução das obras, o fornecimento e a 

instalação de equipamentos, redes e respectivos softwares e o desenvolvimento de software 

integrador. Contemplam, ainda, a realização de testes dos equipamentos, sistemas e 

softwares, testes preliminares, treinamento, operação assistida, manutenção e suporte 

técnico, bem como todas as etapas de serviços e instalações necessárias. O prazo para 

execução do projeto é de 36 meses. 

A iniciativa é parte do PAC, que prevê investimentos de R$ 115 milhões para que 

12 portos brasileiros adquiram equipamentos e implantem o sistema já concluído pelo 

Serpro. A SEP/PR deu início aos procedimentos para implantação do sistema no Porto de 

Santos em maio deste ano. A implantação começou por Santos, por envolver maior 

complexidade, visto ser o maior do país. 

O Portolog já funciona, em caráter experimental, desde o final de outubro, de forma 

manual (ainda sem uso das tecnologias de trocas de dados), apenas para os terminais que 

operam granéis sólidos de origem vegetal.  

A partir do cadastramento da carga no sistema, ele vai monitorar sua saída para o 

Porto, através de acompanhamento eletrônico. Os caminhões serão identificados com 

etiquetas inteligentes (tags), que enviarão os dados por meio de sistemas de comunicação, 

permitindo o rastreamento e gerenciamento do transporte com mais eficiência. Além das 

áreas públicas do Porto, terminais e pátios, o programa se estenderá, também, a todos os 
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corredores rodoviários do país. Após implantado, o Portolog deve interligar-se ao Porto 

sem Papel e ao VTMIS.  

A Codesp estabeleceu regras para esse agendamento, em 11 de junho, através da 

Resolução da Presidência nº 83.2014. De acordo com essa Resolução, todo caminhão que 

chega ao Porto dois dias antes ou dois dias após o período agendado é considerado infrator. 

O terminal que o impedir de ingressar em suas instalações não é responsabilizado por sua 

permanência em vias públicas. Estabelece, também, a obrigatoriedade de os pátios 

reguladores credenciados informarem, em um intervalo máximo de uma hora, a capacidade 

de recepção e de vagas de estacionamento por cada terminal. Outra novidade é que tanto os 

pátios, como os terminais, devem transmitir, em tempo real, os dados da leitura do sistema 

OCR durante o controle nos portões de entrada e saída das instalações. As informações 

devem ser inseridas, separadamente, pelo Sistema de Gerenciamento de Tráfego de 

Caminhões (SGTC).  

A norma determina, também, que a janela de agendamento para a entrada dos 

caminhões nos bolsões de estacionamento deve ocorrer, no máximo, em até cinco horas em 

relação ao início da janela de agendamento. 

Para escoamento da safra neste ano foi implementado o Plano de Ação Integrada, 

pelos governos Federal, Estadual e municipais. Sua implementação foi iniciada em 

fevereiro. Duas ações foram fundamentais para se atingir bons resultados. O agendamento 

do Porto e a gestão do plano que permitiram que os órgãos trabalhassem unidos e se 

antecipassem aos problemas. Entretanto, ainda é necessário melhorar o fluxo de veículos 

na Rua Plínio de Queiroz, em Cubatão.   

A chamada pública para cadastramento de novos pátios de triagem para apoio à 

organização do acesso ao Porto foi uma das ações do chamado Plano Safra 2014. O 

cadastramento envolveu projetos com potencial para início imediato de operação ou ao 

longo deste ano. 

A Codesp e a SEP/PR desenvolvem, também, estudo para implantação de 

estacionamento na região da Alemoa,  com objetivo de solucionar o problema dos 

caminhões que transportam contêineres vazios. A capacidade estática do terreno é de, 

aproximadamente,  800 vagas que, em sistema de rodízio, podem significar a operação de 

mais de 2.400 veículos por dia. Essa área poderá ser compartilhada com o projeto 

ferroviário, prevendo linhas e pátios de manobra.  

O principal objetivo é criar um regramento para os caminhões que ficam 

estacionados no entorno do Porto aguardando carga. Esse é um problema sério que o Porto 

de Santos tem hoje. Os veículos necessitam de um local para permanecerem até a chamada 

pelo terminal. O estudo poderá incorporar, caso se mostre necessário, novas  áreas para 

ampliação da capacidade de vagas. O projeto se destaca pela iniciativa de se promover um 

regramento para esses veículos e integrá-los em um sistema de agendamento e chamada 

para atendimento aos terminais portuários. 

Os resultados alcançados a partir do esforço da Companhia em promover  o 

agendamento de caminhões apontam um índice de 95% dos veículos agendados ao final de 

2014. Em 2015 objetiva-se aprimorar, ainda mais, a mobilização para que todos os atores 

envolvidos, como prefeituras e efetivos policiais rodoviários, concessionários e demais 

setores públicos, nas esferas estadual e federal, participem, mais uma vez, com objetivo de 

garantir o livre escoamento dos produtos pelo Porto.  

A Codesp também disponibilizou em seu site câmeras para acompanhamento, on 

line, do trânsito na região portuária. São sete locais onde a situação do trânsito pode ser 
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vista em tempo real, dentre eles o acesso à margem direita do Porto, pelo viaduto Dr. Paulo 

Bonavides (Alemoa), e à margem esquerda, na Rua Idalino Pinez, em Guarujá. Os outros 

cinco pontos estão localizados na altura dos portões (gates), 4, 5, 8, 15 e 18, todos na 

margem direita. 

Com essas medidas os congestionamentos no Sistema Anchieta Imigrantes (SAI) 

tiveram uma redução de 54%, segundo informações divulgadas pela Artesp. Foram ações 

intensivas, inclusive de fiscalização e previsão de penalidades, com aplicação de multas 

pela Antaq, em caso de não cumprimento das regras de agendamento. Foram realizadas 

reuniões com todos os envolvidos e cobrado empenho no cumprimento das regras 

estabelecidas. Os terminais informaram à Autoridade Portuária sua capacidade de recepção 

de veículos e a quantidade agendada diariamente. O sistema de monitoramento 

acompanhou o cumprimento desse processo. 

Passaram pelo Porto de Santos no último ano, 2.918.446 caminhões e 371.433 

vagões. Do  total de veículos rodoviários, 2.144.039 transportaram contêineres, 503.564 

granéis de origem vegetal, 234.390 granéis de origem mineral e 36.453 carga geral e 

veículos. Destinaram-se à margem esquerda do Porto (Guarujá) 981.883 caminhões e 

165.499 vagões, enquanto em direção à margem direita (Santos) trafegaram 1.936.563 

caminhões e 205.934 vagões. Com relação ao ano anterior, o fluxo de caminhões teve uma 

redução de 12,76%, enquanto que o de vagões apresentou crescimento de 3,72%. 

 

Caminhões em Operação no Porto de Santos 

Produto 

2013 2014 

Movimento de 
Caminhões 

Média Diária 
Movimento de 

Caminhões 
Média Diária 

JAN/DEZ JAN/DEZ JAN/DEZ JAN/DEZ 

Granel de 
Origem Vegetal 

677.479 1.856 503.564 1.382 

Granel de 
Origem Mineral 

255.765 699 234.390 642 

Carga Geral e 
Veículos 

51.114 139 36.453 100 

Contêineres 2.306.763 6.319 2.144.039 5.875 

Total 3.291.121 9.013 2.918.446 7.999 

 

Vagões em Operação no Porto de Santos 

Produto 

2013 2014 

Movimento de 
Vagões 

Média Diária 
Movimento de 

Vagões 
Média Diária 

JAN/DEZ JAN/DEZ JAN/DEZ JAN/DEZ 

Granel de 
Origem 
Vegetal 

286.163 783 312.633 856 

Granel de 
Origem 
Mineral 

9.103 25 6.678 18 
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Carga Geral 
e Veículos 

25.615 70 27.105 74 

Contêineres 36.723 100 25.017 68 

Total 357.604 978 371.433 1.016 

 

Ainda com relação à acessibilidade, outro estudo em desenvolvimento é o da 

logística ferroviária de acesso ao Porto de Santos. O estudo foi iniciado por um grupo de 

governo que elaborou relatório apontando algumas premissas.  Um dos pontos principais 

estabelece que os ramais, a partir dos pátios de  Paratinga e Perequê,  a chamada ferradura, 

devam operar de forma integrada até o Complexo Portuário. 

Outro objetivo é estabelecer o agendamento para composições ferroviárias, tal qual 

é feito, hoje, para os caminhões, obedecendo a uma programação conjunta entre as 

concessionárias, através de uma central de controle.  Todos  os setores envolvidos nessa 

operação concordam que a iniciativa otimiza o transporte ferroviário, eliminando os 

recorrentes conflitos hoje observados.  Para elaborar esse estudo, a Codesp atua em 

conjunto com a SEP/PR, ANTT, ANTAQ, Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e 

Engenharia, Construções e Ferrovias (Valec), todas instituições ligadas ao Governo 

Federal. 

A utilização da bacia hidrográfica da região como via de transporte de carga é outro 

projeto em desenvolvimento pelo setor, em conjunto com alguns agentes privados. Em 

parceria com a empresa Carbocloro, estuda-se a implantação de um dolfim para a 

movimentação de sal por hidrovia até as instalações da empresa em Cubatão. O navio 

atraca no dolfim, descarrega para uma barcaça e o produto é transportado até a empresa.  

O propósito é desocupar os berços, hoje utilizados por navios que transportam sal 

para a Carbocloro, e disponibilizá-los para outras cargas, além de agregar dolfins  que, 

quando vagos, poderão ser utilizados para outras operações, como abastecimento de 

navios, por exemplo. A iniciativa promove ganhos para todos: comunidade, ao se tirar 

caminhões da estrada; Carbocloro, que terá uma logística mais barata e Porto, que amplia 

sua capacidade. Outra concepção para utilização do modal é o estabelecimento de uma 

linha regular de navegação por barcaças circulando no estuário, com foco no transporte de 

contêineres entre as margens. 

A Diretoria Executiva da Codesp pretende, em 2015, concluir as frentes de trabalho 

iniciadas em 2014. A principal delas objetiva desenvolver e implementar processos mais 

eficientes para aprimorar a gestão portuária, através da revisão e propostas de melhoria de 

processos externos para agilização e modernização da operação portuária. O Projeto de 

Modernização da Gestão Portuária está sendo desenvolvido pela SEP, em conjunto com a 

Codesp e o apoio da consultoria Deloitte Touche Tohmatsu. Em 26 de maio a Codesp 

nomeou um grupo de trabalho permanente para conduzir o projeto no âmbito da empresa.  

Não é um projeto do Porto de Santos, mas sim da SEP/PR, envolvendo três 

companhias docas em um primeiro momento, com perspectiva de expandir o resultado 

para as outras quatro.  O Porto de Santos iniciou os trabalhos antes por ser o maior e, 

portanto, o mais complexo, ficando sempre dois meses a frente dos Portos do Rio de 

Janeiro e Pará. 

Como exemplo desse trabalho, no mês de dezembro foi apresentado à Comissão 

Nacional de Portos (Conaportos) um dos 60 processos avaliados pela consultoria em 

conjunto com a Codesp, denominado “operação marítima”. Esse processo, um dos mais 

importantes, foi revisto e as etapas, hoje desnecessárias, serão eliminadas.  
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O projeto está sendo desenvolvido em duas frentes de trabalho: uma externa e outra 

interna e as atividades executadas em duas fases. Das ações previstas na Fase 1 do projeto 

(Processos Logísticos Portuários) 47% foram concluídas e na Fase 2 (Processos de Gestão 

Interna) 45%. As primeiras etapas das duas Fases (Planejamento e Análise Geral das 

Operações Portuárias; e Internas) já foram concluídas. Inicia-se ainda no primeiro semestre 

de 2015 a fase de implantação dos processos redesenhados, com testes e ajustes, para 

reduzir os tempos, custos, etc.  O projeto encontra-se em sua fase mais importante, que 

consiste no desenho dos processos futuros.  

A primeira reunião oficial ocorreu no dia 5 de junho, quando foi apresentado um 

ranking preliminar dos principais processos portuários apontados como críticos. O trabalho 

foi deflagrado com a captação de informações através de questionários on-line e entrevistas 

com quarenta entidades, entre associações, agentes públicos e privados que compõem os 

diferentes setores do universo portuário. O projeto tem o acompanhamento de equipe 

especial de assessoria do Governo Federal, liderada pelo ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e participação de outras pastas, incluindo a Casa Civil. 

Os levantamentos iniciais serviram para apontar e priorizar os processos 

considerados mais críticos. A participação do grupo especial de assessores do Governo 

Federal e da Codesp, que ocupa a presidência da comissão local da Conaportos, oferece 

uma condição muito favorável para, através dos resultados da consultoria, fomentar ações 

de melhoria da eficiência dos procedimentos que devem ser aperfeiçoados.  

Em conjunto com esse trabalho, a escola de negócios da Fundação Dom Cabral 

(FDC), através de contrato com a Codesp, vem capacitando o corpo gerencial da empresa, 

visando adequar seus gestores para o redesenho de processos que a empresa fará após 

levantamento de necessidades que está em andamento pela consultoria Deloitte. A FDC 

realizou, nos meses de junho e julho, o seminário “Gestão de Mudanças”, voltado para os 

gerentes da empresa. O seminário está inserido no Programa “Parceiros para Excelência”, 

que tem por objetivo capacitar os colaboradores da Companhia, em todos os níveis, para 

um mercado portuário mais evoluído, tendo como parâmetro os Portos públicos 

internacionais. Estão sendo feitos treinamentos em uma série de módulos envolvendo 

gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira e econômica, liderança, 

comunicação e endomarketing, visando a formação de dirigentes e gestores voltados para 

futuro da empresa. 

O contrato, assinado em dezembro de 2013, prevê a prestação do serviço de 

capacitação pela Fundação por três anos. Caso seja conveniente para a Autoridade 

Portuária, poderão ser contratados módulos específicos, visando atender novas demandas 

para a evolução do Porto de Santos. Anualmente, um assunto é escolhido para 

direcionamento de uma parte dessa capacitação. Em 2015, o assunto que será tema desse 

foco é a redução dos custos da empresa, visando adequá-la ao mercado de maneira mais 

competitiva. 

A parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC) ao longo do ano de 2014 resultou 

no estabelecimento da nova missão, visão, negócio e valores da Codesp, no 

desenvolvimento do mapa estratégico e na elaboração dos indicadores estratégicos que 

nortearão as ações corporativas dentro do planejamento estratégico a  médio e longo prazo.  

Mensalmente, é realizada uma reunião de acompanhamento de resultados, com a 

presença dos Gestores e de um consultor da Fundação Dom Cabral (FDC), para analisar  o 

andamento dos planos de ação que estão sendo desenvolvidos, com vistas à reavaliação 

contínua da performance do negócio. 
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Mapa Estratégico da Codesp: 
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2.1 Assegurar a 
confiança e o 

reconhecimento da 
sociedade e contribuir 

para o desenvolvimento 
regional e nacional 

3.1 Garantir a excelência nos 
processos de negócio e na 

tomada de decisão

1.3 Otimizar a utilização 
de recursos

1.2 Assegurar auto 
sustentabilidade

4.2 Atuar com foco em 
resultados

4.1 Implantar gestão 
estratégica de RH

MISSÃO:Desenvolver, administrar e fiscalizar o Porto de Santos, oferecendo serviços e infraestrutura eficientes aos armadores, arrendatários e operadores 

portuários, bem como apoiar o poder publico , o comércio e o desenvolvimento econômico com responsabilidade sócio ambiental .

VISÃO: Ser o Hub Port do Atlântico Sul, tornando-se referência sócio-econômica, 

ambiental e na qualidade dos serviços prestados

4.3 Execer boas práticas
de Governança

Corporativa

3.4 Garantir o cumprimento as 
normas e regulamento de 

proteção a saúde e segurança 
do trabalhador portuario

3.2 Gerir infraestrutura aquaviária e 
terrestre, garantindo o atendimento 

às demandas com qualidade e 
eficiência

3.5 Assegurar gestão pautada 
no desenvolvimento 

sustentável e respeito ao 
patrimônio histórico cultural 

3.6 Garantir padrões de 
excelência em segurança 

patrimonial e de carga

3.3 Desenvolver PDI

2.2 Fomentar o desenvolvimento de 
uma plataforma logistica adequada:
-a)Primeira opção para expansão da 

atividade portuária
-b) Primeira opção de navegação de 

longo curso e cabotagem
-c) Viabilizar facilidades e instalações 

apropriadas

2.3 Fomentar ações 
comerciais e consolidar a 

marca
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5.2. Programação orçamentária e financeira e resultados 
alcançados 
 

Apesar dos reflexos que a crise econômica provocou nos mercados nacional e 

internacional, entre os quais a redução na movimentação de cargas no Porto de Santos, a  

Codesp, através de uma  gestão eficiente e responsável, apresentou resultado positivo no 

exercício de 2014. A seguir, os demonstrativos econômico financeiros das realizações, 

inclusive com histórico envolvendo o período de 2008 a 2014. 

 

 

 

 

 

Programa de Dispêndios Globais - PDG/2014 

PORTO DE SANTOS + CONVENIADO -  ( APL/SC) 

    
Em R$ mil 

DESCRIÇÃO LIMITE REALIZADO 
VARIAÇÃO 

ABSOLUTA % 

 
A B C = B - A D = C/A*100 

RECURSOS 1.174.432 957.878 (216.554) (18,4) 

Receita Operacional Bruta 907.087 897.229 (9.858) (1,1) 

Tesouro Nacional 267.345 60.649 (206.696) (77,3) 

DISPÊNDIOS 1.420.780 1.147.695 (273.085) (19,2) 

DISPÊNDIOS DE CAPITAL 553.894 299.796 (254.098) (45,9) 

Amortizações 2.251 2.251 - - 

Dividendos /JCP 5.700 5.145 (555) (9,7) 

Investimentos 545.943 292.400 (253.543) (46,4) 

Recursos do Tesouro 330.259 93.120 (237.139) (71,8) 

Recursos Próprios 215.684 199.280 (16.404) (7,6) 

DISPÊNDIOS CORRENTES 866.886 847.899 (18.987) (2,2) 

Pessoal 316.969 307.988 (8.981) (2,8) 

Materiais e Produtos 5.107 3.689 (1.418) (27,8) 

Serviços de Terceiros 215.204 192.741 (22.463) (10,4) 

Tributos 128.798 112.164 (16.634) (12,9) 

Demais Dispêndios 200.808 231.317 30.509 15,2 

     
RESULTADO (246.348) (189.817) 56.531 (22,9) 

 

O limite do PDG foi estabelecido pelo Decreto nº 8.159, de 18/12/2013, e alterado 

pelo Decreto nº 8.382, de 29/12/2014, e pelo Ofício nº 1702/2014/MP/SE/DEST, de 

19/12/2014, e engloba o Porto de Santos e o Porto de Laguna (APL/SC). 

Nas variações entre o "Limite" e o "Realizado" destacam-se os "Dispêndios de 

Capital" - realização de 53,6% devido, principalmente, à não execução de Investimentos no 

nível previsto, em decorrência de licitações em andamento ou sub júdice, devendo ocorrer 

a partir de 2015; e os "Dispêndios Correntes" – realização a menor de 2,2% devido, 

principalmente, a redução em Serviços de Terceiros, decorrente da menor execução em 
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Serviços Técnicos e Profissionais, bem como apropriação de contingências cíveis e 

trabalhistas, maior que o previsto. 

 

 

 

 

 

 

Receita Operacional 
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Receita Operacional Líquida                     

 
O crescimento de 59,6% da Receita Operacional Bruta ocorreu em um período 

desfavorável para o mercado internacional, que atravessa uma crise econômica, iniciada 

em 2008 e que se prolonga até este exercício, demonstrando o potencial do Porto de Santos 

e sua importância para a economia nacional. 

Referida crise afetou o Porto somente neste exercício, provocando uma queda de 

2,6% na movimentação de cargas em relação a 2013. No período de 2008 a 2014, o 

volume de mercadorias subiu de 81,1 milhões de toneladas para 111,1 milhões de 

toneladas. Cabe destacar que esse resultado foi concretizado sem aumento das tarifas 

portuárias, que desde maio de 2005 não são reajustadas (crescimento do IGP-M no período 

= 65,0%).  

Ano PC

2008 81.058      

2009 83.194      

2010 96.025      

2011 97.170      

2012 104.544    

2013 114.078    

2014 111.159    

Movimento Físico

∆%       

2014/2008
37,1%

∆%       

2014/2013
-2,6%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

TP 881 951 1242 1213 1224 1110 1158 1282 884 1099 1012 1130

TUP 2667 3396 4306 4080 4190 4362 4594 4950 4780 4776 4076 4034

CP 3345 3456 4896 3765 3456 4354 4329 4502 3632 4371 3797 3859

6.893 

7.803 

10.444 

9.058 8.870 

9.826 10.470 
10.734

9.296 
10.246 

8.885 9.023
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No quadro abaixo, excepcionalmente, demonstra-se somente as receitas Tarifária e 

Patrimonial do Porto de Santos, não se contemplando o resultado do Terminal Público 

Pesqueiro de Laguna, administrado pela Codesp. 

 

                    

 
                     

    

Dispêndios 

                                                   

                                                                                                 

 

 

-100,0 

-50,0 

-
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100,0 

150,0 

200,0 

Tabela I Tabela II Tabela V Patrimonial Total

Resultado Tarifário -50,5 -71,1 -36,0 183,9 26,3 

R$
 m

ilh
õe

s

RESULTADO TARIFÁRIO/PATRIMONIAL - 2014  

PORTO DE SANTOS

A Receita Patrimonial subsidiou a Tarifa em 2014, mas do valor faturado, deixamos de 
arrecadar o valor de R$ 131,5 milhões, decorrente da Pendência Judicial - Libra Terminal 35. 
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Resultado do Exercício 

                       

O Resultado Econômico da Companhia, acumulado nos últimos seis anos, 

apresentou redução de 35,2%. A diminuição do resultado de 2014 (R$ 21,7 milhões) em 

relação a 2013 (R$ 142,3 milhões) foi de 84,8%. Esse resultado decorre da queda na 

movimentação de cargas, que provocou um decréscimo na Receita Operacional Bruta de 

R$ 19,8 milhões, bem como do aumento nos dispêndios com Pessoal e Encargos, da ordem 

de  R$ 28,0 milhões (Implantação do PCES em agosto/2013 e reajustes salariais de 6,5% e 

6,37% em junho/2013 e junho/2014, respectivamente), nos Serviços de Terceiros, de R$ 

67,4 milhões, destacando-se a dragagem de manutenção (R$ 47,3 milhões) e demais 

serviços continuados, que foram reajustados através de cláusulas contratuais, e dos Ajustes 

nas Provisões para Riscos Trabalhistas e Cíveis, de R$ 21,4 milhões. 
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Patrimônio Líquido 

 
 

O desempenho do Patrimônio Líquido no período, de 171,7 %, reflete o esforço da 

atual gestão em buscar o saneamento de seus encargos e a redução dos gastos correntes. 

Quanto à queda de 5,0% em relação a 2013, decorreu de ajuste na contabilização dos 

Créditos da União para Aumento de Capital, que passou a constar no Passivo Exigível a 

Longo Prazo, conforme orientação do DEST. Esse ajuste provocou reflexos, também, no 

Passivo Total (Circulante e Exigível a Longo Prazo), conforme se verifica no quadro 

abaixo. 

 

Passivo Corrente 

                             

 

Desempenho Financeiro 

A Codesp, em que pese a conjuntura desfavorável mencionada, registrou um 

resultado positivo da ordem de R$ 21,7 milhões. Tal resultado é reflexo de uma postura de 

controle eficiente dos gastos e das contas a receber, bem como das ações judiciais e de um 

planejamento mais rigoroso na aplicação da Receita Patrimonial. 

Para melhor entendimento, os quadros abaixo contêm as siglas e as fórmulas de 

apuração dos índices e seus significados. 



121 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Os indicadores de liquidez apresentavam, até 2013, um crescimento constante, 

entretanto, neste exercício ocorreu retração decorrente das novas regras introduzidas, pela 

Lei 12.815/2013, no modelo de arrendamento de áreas,  da redução das disponibilidades 

(ativo circulante) e dos estoques, bem como o aumento no passivo circulante e no exigível 

a longo prazo. 

Revela quanto a empresa possui em caixa e a realizar para quitar suas dívidas 

com terceiros. Tendência desejável = Ascendência

Para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo a empresa dispõe do resultado da 

equação acima em reais para quitar. Tendência desejável = Ascendência

Liquidez Seca ( LS )= (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante

Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem lançar mão dos 

estoques.Tendência Desejável = Ascendência

Liquidez Geral ( LG ) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo 

Circulante + Exigível a Longo Prazo-Receitas Diferidas)

1 – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Imediata ( LI )= Disponibilidade / Passivo circulante

Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 

1,00 de suas dívidas. Tendência desejável = Ascendência

Liquidez Corrente( LC ) = Ativo Circulante / Passivo Circulante

REOB – Receita Operacional Bruta

ROB – Resultado Operacional Bruto

ROL – Receita Operacional Líquida

Siglas utilizadas 

PL – Patrimônio Líquido

PC – Passivo Circulante

ELP – Exigível a Longo Prazo

RD - Receitas Diferidas

AC – Ativo Circulante

RLP - Realizavel de Longo Prazo

AP – Ativo Permanente
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Com isso, os indicadores apontam que para cada R$ 1,00 de dívida, a Codesp 

dispõe de R$ 0,36 na Liquidez Imediata; de R$ 0,52 na Liquidez Corrente; de R$ 0,51 na 

Liquidez Seca e de R$ 1,43 na Liquidez Geral. 

 

Grau de Comprometimento da Receita Operacional com Dispêndios com 

Pessoal 

                                                     
 

A diretoria de Administração e Finanças, através de uma ação conjunta, cumpriu 

metas importantes para a empresa. A implantação do Regulamento Interno de Pessoal é 

uma delas. Também merecem destaque a implantação do Registro Eletrônico de Ponto 

para os colaboradores, atendendo recomendação dos órgãos fiscalizadores, e do Plano de 

Empregos, Carreiras e Salários, que contou um uma taxa de adesão de 99,3%. 

 

Síntese dos Principais Indicadores de Performance e Gestão 

 

Anos NE RO DPE CR - %

2008 1.410       566.021    129.550    22,9%

2009 1.412       726.736    153.853    21,2%

2010 1.422       801.281    175.872    21,9%

2011 1.372       903.469    185.573    20,5%

2012 1.469       796.650    183.460    23,0%

2013 1.522       923.131    276.689    30,0%

2014 1.514       903.272    304.674    33,7%

NE = Número de Empregados

RO = Receita Operacional

DPE = Dispêndios com Pessoal

CR = Comprometimento da Receita com Pessoal

INDICADORES DE PESSOAL
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DESCRIÇÃO 2008 2014
Crescimento 

Nominal

Índice de 

Crescimento

RESULTADOS ECONÔMICOS - R$ mil

  Receita Operacional Líquida 500.892       809.884       308.992         61,7%

  Receita Operacional 566.021       903.272       337.251         59,6%

  Resultado Líquido de Balanço 33.408         21.662         11.746-           -35,2%

  Patrimônio Líquido (PL) 524.891       1.426.272    901.381         171,7%

  Taxa de Retorno do PL 13,37           9,69              3,68-                -27,5%

RESULTADOS FINANCEIROS - R$ mil

  Caixa e Bancos 17.125         57.896         40.771           238,1%

  Passivo Corrente + ELP 785.723       880.064       94.341           12,0%

INDICADORES DE LIQUIDEZ = R$ disponíveis para R$ de dívida

  Liquidez Imediata (LI) 0,08              0,36              0,28                349,9%

  Liquidez Corrente (LC) 0,25              0,52              0,27                106,2%

  Liquidez Seca (LS) 0,25              0,51              0,26                105,8%

  Liquidez Geral (LG) 0,79              1,43              0,64                81,0%

RESULTADOS OPERACIONAIS

Movimentação de Carga em ton/mil

  Total 81.058        111.159      30.101           37,1%

  Exportação 53.164         76.575         23.411           44,0%

  Importação 27.894         34.584         6.690              24,0%

Movimentação de Contêineres - mil

  Em unidades 1.743           2.374           631                 36,2%

  Em Teus 2.675           3.685           1.010              37,8%

  Em Tonelagem 29.422         39.047         9.625              32,7%

CONSIGNAÇÃO DOS NAVIOS MOVIMENTADOS (Tons/Navios-Viagens)

  Nº Navios - Viagens (*) 5.514           4.937           577-                 -10,5%

  Tons/Navios - Viagens (*) 14.700         22.516         7.816              53,2%

  TEUS/Navios - Viagens (**) 9.710           16.009         6.299              64,9%

MOVIMENTO DE NAVIOS - unidades 5.763           5.193           570-                 -9,9%

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS - unidades 598.179       734.473       136.294         22,8%

MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS - unidades

  Total 289.645      223.097      66.548-           -23,0%

  Exportação 254.196       141.734       112.462-         -44,2%

  Importação 35.449         81.363         45.914           129,5%

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

  Quadro de Pessoal (nº de empregados) 1.410           1.514           104                 7,4%

  Dispêndios com Pessoal (R$ mil)  (1)
129.550       304.674       175.124         135,2%

Notas: (1) Variação do IPCA no período = 42,08%

(*) Do número total de navios, foram excluídos os de passageiros e outros.

(*) Do número total de navios, foram excluídos os de passageiros e outros.

(**) Somente navios dedicados à movimentação de conteineres.

SÍNTESE DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE PERFORMANCE E GESTÃO - PERÍODO APÓS CRIAÇÃO DA 

SECRETARIA DE PORTOS - SEP (2008 a 2014)
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Investimentos 

 
 

 
Com relação aos investimentos realizados neste exercício, com recursos do Tesouro 

Nacional, cabe destacar as obras de alinhamento do cais de Outeirinhos (R$ 80,4 milhões), 

a elaboração do projeto executivo da segunda fase da Avenida Perimetral Portuária em 

Guarujá  ( R$ 3,5 milhões) e as obras de reforço dos cais entre os Armazéns 12A e 23, 

visando o aprofundamento de seus berços de atracação (R$ 1,2 milhão). 

 

Em R$ mil

ABSOLUTA %

A B C=B-A D=C/A*100

RECURSOS DO TESOURO 330.259             60.649              93.120                (237.139)            (71,8)                

1C67 - Implantação da Avenida Perimetral - Santos 14.614                -                     2.459                   (12.155)              (83,2)                

1C66 - Implantação da Avenida Perimetral - Guarujá 8.100                  4.044                3.450                   (4.650)                 (57,4)                

3E66 - Dragagem de Aprofundamento 14.997                -                     -                       (14.997)              (100,0)              

12LR - Adequação de Cais para Terminal de Passageiros 123.152             55.304              80.352                (42.800)              (34,8)                

12LQ - Reforço de Cais para Aprof. Berços Arm 12 a 23 81.174                -                     1.150                   (80.024)              (98,6)                

143Y - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos 3.545                  -                     45                         (3.500)                 (98,7)                

14KM - Inplant. Sistema Portuário Monitoramento de Cargas 4.250                  -                     -                       (4.250)                 (100,0)              

122T - Estudos e Proj. Infraestrutura de Acessos Terrestres 7.082                  -                     4.373                   (2.709)                 (38,3)                

14RC - Implant. Gerenc. de Resíduos e Efluentes 13.500                -                     -                       (13.500)              (100,0)              

7U39 - Inplant. Área Apoio Logístico Portuário 28.560                -                     -                       (28.560)              (100,0)              

14U5 - Construção de Passagem Inferior do Valongo 9.535                  -                     -                       (9.535)                 (100,0)              

12LS - Contrução de 1 Pier e Ponte de Acesso na Alamoa -                      -                     -                       -                       -

14KJ - Implant. Sist. Apoio Gestão Tráfego Navios 20.000                -                     -                       (20.000)              (100,0)              

14KL - Implant. Sist. Apoio Gerenc. Infraestrutura 1.750                  1.301                1.291                   (459)                    (26,2)                

RECURSOS PRÓPRIOS 215.684             -                     199.280              (16.404)              (7,6)                   

12NJ - Reforço do Pier no Terminal de Alamoa 28.600                -                     21.779                (6.821)                 (23,8)                

12NK - Reforço e Ampliação dos Berços da Ilha do Barnabé 17.400                -                     -                       (17.400)              (100,0)              

153M - Incorporação ao Patrimônio Codesp - Obras Realizadas Margem Direita 142.544             -                     162.130              19.586                13,7                  

3E66 - Dragagem de Aprofundamento 13.140                -                     7.128                   (6.012)                 (45,8)                

143Y - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos 5.000                  -                     2.946                   (2.054)                 (41,1)                

Manut. Adeq. Bens Móveis, Veículos, Máquinas  e Equip. 4.000                  -                     571                      (3.429)                 (85,7)                

Manut. Adeq. Ativos Informática, Informação e Teleproc. 5.000                  -                     4.726                   (274)                    (5,5)                   

TOTAL 545.943             60.649              292.400              (253.543)            (46,4)                

Investimentos - 2014

 - PORTO DE SANTOS + CONVENIADO -  ( APL/SC)

DESCRIÇÃO

VARIAÇÃO (%)
LIMITE REPASSADO EXECUTADO
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As obras que receberam recursos próprios da Codesp foram o reforço dos píeres da 

Alemoa (R$ 21,8 milhões), a conclusão da dragagem de aprofundamento dos acessos aos 

berços na região da Ilha do Barnabé e Alemoa (R$ 7,2 milhões), a adequação das 

instalações gerais – ISPS Code e adequação e melhoria na geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica (R$ 3,0 milhões), assim como as incorporações ao 

patrimônio da Codesp dos investimentos realizados pela BTP (R$ 142,5 milhões) e 

Ecoporto (R$ 19,6 milhões). 

Perspectivas para 2015 

Para 2015 estima-se uma movimentação de cargas em torno de 112,5 milhões de 

toneladas, que representará um crescimento de 1,2% em relação ao concretizado neste ano. 

Esse aumento resultará em um faturamento na Receita Tarifária de R$ 432,3 milhões. No 

que se refere à Receita Patrimonial, há uma projeção de reajuste anual de 5,0% (variação 

do IGP-M) nos contratos vigentes. Os itens de Dispêndios (Serviços de Terceiros e 

Locações) foram estimados com base nas coletas das áreas, limitados as receitas da 

empresa. Quanto aos gastos com Pessoal e Encargos, conforme instruções do DEST, 

considera-se reajuste de 5% para junho/2015 e 1%, decorrente de promoções, para 

outubro/2015, com o quantitativo de colaboradores atual. Cabe salientar que não se 

consideram nestas projeções o reajuste tarifário e o saneamento da pendência judicial com 

a Libra T-35. 

 

 

 

 

 

2014 (Realizado) – 2015 (Previsto) 
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Ações - Orçamento de Investimento – OI 

1 - RECEITA LÍQUIDA 809.883        775.161        

  Tarifária 409.169        432.268        

  Patrimonial 428.271        431.185        

  Financeiras e Outras 65.832          8.307            

  (-) Impostos 93.389-          96.599-          

2 - DESPESAS 788.221        847.653        

  Pessoal + Encargos + Benefícios 304.674        362.399        

  Material 3.689            6.378            

  Serviços de Terceiros 187.591        262.945        

  Depreciação e Amortização 33.712          34.879          

  Outras 87.252          64.700          

  Encargos Diversos 43.321          34.379          

  Financeiras 58.915          30.034          

  Prov.p/Créditos de Liquidação Duvidosa 51.558          51.939          

  Não Operacional / IRPJ / CSLL 17.509          -                 

3 - RESULTADO = 1-2 21.662          72.492-          

2014DESCRIÇÃO
PROJEÇÃO - 

2015
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Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

              16.739.478,00     14.613.717,00        2.458.919,00  %  5 4 1

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  Unidade de 

medida

Previsto Reprogramado Realizado

                9.195.496,00       8.100.000,00        3.449.887,00  %  2 2 1

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (    ) Sim (  x  )Não Caso positivo: (     )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  Unidade de 

medida

Previsto Reprogramado Realizado

              13.140.150,00     28.137.521,00        7.128.179,00  %  10 21 5

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  Unidade de 

medida

Previsto Reprogramado Realizado

                6.000.000,00                         -                              -    %  8 0 0

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.3E66.0035 Tipo: Projeto

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e Junto ao Cais no Porto de Santos (SP)

00IL Adequação da navegabilidade no Porto de Santos (SP)

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Dragagem Realizada

Assegurar condições adequadas de profundidade aos portos marítimos brasileiros  Código:0177

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.12LS.0035 Tipo: Projeto

Construção de Pier com 2 Berços de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP)

00JS Adequação de estruturas de acostagem e de operação de cargas no Porto de Santos (SP)

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Obra Executada

Ampliar  a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros Código:0183

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.1C67.0035 Tipo: Projeto

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)

00JK Adequação da infraestrutura viária no Porto de Santos (SP)

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Trecho Pavimentado

Ampliar  a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros Código:0183

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.1C66.0035 Tipo: Projeto

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Guarujá (SP)

00JK Adequação da infraestrutura viária no Porto de Santos (SP)

Ampliar  a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros Código:0183

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Trecho Pavimentado
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Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

                5.753.846,00       7.081.758,00        4.373.460,00  UNID 1 1

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

              38.459.820,00   123.152.301,00     80.352.230,00  %  12 39 25

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

              44.190.000,00     81.174.104,00        1.149.801,00  %  21 38 0

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (    ) Sim (  x  )Não Caso positivo: (    )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

                                     -     142.544.124,00   162.130.207,00  %  0 100 100

Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP)

04DV Adequação de terminal de passageiros no Porto de Santos (SP)

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Obra Executada

Promover a melhoria da infraestrutura de turismo marítimo de passageiros e a integração porto-cidade por meio da revitalização de áreas portuárias Código:0188

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

26.784.2074.12LR.0035 Tipo: Projeto

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Estudo Realizado

Ampliar  a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros Código:0183

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.12LQ.0035 Tipo: Projeto

Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre os Armazéns 12 e 23, no Porto de Santos (SP)

00JS Adequação de estruturas de acostagem e de operação de cargas no Porto de Santos (SP)

Descrição da Meta

Obra Executada

Tipo:

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.122T.0035 Tipo: Projeto

Estudos e Projetos de Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)

00JK Adequação da infraestrutura viária no Porto de Santos (SP)

Tipo:

Ampliar  a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros Código:0183

Transporte Marítimo  Código: 2074

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.153M.0035 Tipo:

Incorporações ao Patrimônio da Codesp, de Obras Realizadas na Margem Direita do Porto de Santos - Alamoa e Valongo

 

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

 

  Código:

  Código: 
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Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

              22.000.000,00     28.600.000,00     21.779.126,00  %  42 55 42

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

              24.000.000,00     17.400.000,00                            -    %  46 33 0

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (    ) Sim (  x  )Não Caso positivo: (     )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

                6.000.000,00       8.544.694,00        2.990.805,00  %  11 16 10

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

                4.250.000,00       4.250.000,00                            -    %  33 33 0

Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Implantação Realizada

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Obra Executada

Aprimorar a gestão e a operação da infraestrutura portuária brasileira por meio de desenvolvimento de sistemas de inteligência logística e de segurança portuária, e pela implantação do modelo de Gestão Portuária por Resultados (GPPR) nas entidades responsáveis pela administração de portos marítimos Código:0198

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.14KM.0035 Tipo: Projeto

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística (SP)

00NQ Estudos e projetos para o aprimoramento da logística, segurança, gestão e operação dos Portos Organizados Marítimos

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira

Ampliar  a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros Código:0183

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.143Y.0035 Tipo: Projeto

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP)

00KR Adequação de instalações gerais e de suprimentos em Portos Organizados Marítimos

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Obra Executada

Ampliar  a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros Código:0183

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

Tipo: Projeto

Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP)

00JS Adequação de estruturas de acostagem e de operação de cargas no Porto de Santos (SP)

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Obra Executada

Ampliar  a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros Código:0183

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.12NJ.0035 Tipo: Projeto

Reforço do Pier de Acostagem no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP)

00JS Adequação de estruturas de acostagem e de operação de cargas no Porto de Santos (SP)

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.12NK.0035
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Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  Unidade de 

medida

Previsto Reprogramado Realizado

              13.000.000,00     13.500.000,00                            -    %  100 100 0

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

              28.560.000,00     28.560.000,00                            -    %  52 52 0

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

              36.000.000,00       9.534.691,00                            -    %  12 3 0

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

              20.000.000,00     20.000.000,00                            -    %  76 76 0

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.14RC.0035 Tipo: Projeto

Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos (SP)

00PU Dispositivos de controle de saúde em Portos Organizados Marítimos.

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.7U39.0035 Tipo: Projeto

Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Santos (SP)

00OM Implantação de Áreas de Apoio Logístico nos Portos Organizados

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Projeto Implantado

Fomentar a implantação de portos secos e de zonas de atividades logísticas em áreas estratégicas, de forma a suprir a deficiência de retroárea e desafogar a zona portuária utilizada para armazenagem Código:0218

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Implantação Realizada

Promover a regularização ambiental dos portos organizados, adequando suas necessidades de operação, manutenção e ampliação às normas ambientais e de saúde vigentes, de modo a assegurar a operação legal e sustentável no setor portuário Código:0232

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Sistema Implantado

Aprimorar a gestão e a operação da infraestrutura portuária brasileira por meio de desenvolvimento de sistemas de inteligência logística e de segurança portuária, e pela implantação do modelo de Gestão Portuária por Resultados (GPPR) nas entidades responsáveis pela administração de portos marítimos Código:0198

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Obra Executada

Ampliar  a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros Código:0183

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

26.784.2074.14U5.0035 Tipo: Projeto

Construção da Passagem Inferior do Valongo (Mergulhão) (SP)

00JK Adequação da infraestrutura viária no Porto de Santos (SP)

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.14KJ.0035 Tipo: Projeto

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios (SP)

00NZ Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios (VTMIS)
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5.2.1.  Informações sobre programas do PPA de responsabilidade da uj 

 

A seguir estão detalhados os programas do PPA de responsabilidade da unidade 

jurisdicionada, a sua execução física e financeira, bem como a análise crítica de cada 

Código

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (  x ) Sim (     )Não Caso positivo: (  x  )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

                2.600.000,00       1.750.000,00        1.291.379,00  %  47 32 24

Código

Título

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (    ) Sim (  x  )Não Caso positivo: (     )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

                4.000.000,00       4.000.000,00           570.731,00  %   

Código

Título

Programa

Unidade Orçamentária

Ação Prioritária (    ) Sim (  x  )Não Caso positivo: (     )PAC (     ) Brasil sem Miséria

  Dotação Inicial  Dotação Final   Valor Realizado  
Unidade de 

medida Previsto Reprogramado Realizado

                5.000.000,00       5.000.000,00        4.725.385,00  %   

Aprimorar a gestão e a operação da infraestrutura portuária brasileira por meio de desenvolvimento de sistemas de inteligência logística e de segurança portuária, e pela implantação do modelo de Gestão Portuária por Resultados (GPPR) nas entidades responsáveis pela administração de portos marítimos Código:0198

Transporte Marítimo  Código: 2074 Tipo:

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.784.2074.14KL.0035 Tipo: Projeto

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária (SP)

00NQ Estudos e projetos para o aprimoramento da logística, segurança, gestão e operação dos Portos Organizados Marítimos

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.122.0807.4102.0035 Tipo: Atividade

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos (SP)

Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais  Código: 0807 Tipo:

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

QUADRO A.5.2.3.4 – AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Identificação da Ação

26.126.0807.4103.0035 Tipo: Atividade

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento (SP)

Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura de Empresas Estatais Federais  Código: 0807 Tipo:

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp

Execução Financeira e Física

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta

Descrição da Meta

Implantação Realizada
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programa. As metas previstas são as constantes da Lei nº 12.952 de 21/01/2014, acrescida 

dos créditos e são os constantes no SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento (Orçamento de Investimento). 

I - 26.784.2074.1C67.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL 
PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - no Município de Santos 

 
METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

4 14.613.717,00 - TO 1 2.458.919,00 – TO 

 

Análise crítica: 

Obras concluídas no trecho entre a Praça Barão do Rio Branco e o Canal 4 (3,0 

km). Concluído o Projeto Executivo do trecho Alamoa-Saboó, (Contrato DP/51.2013 - 

Consórcio EBEI-SETEC). O projeto executivo do trecho Canal 4-Ponta da Praia, doado 

por arrendatários da região, foi concluído e aprovado pela DIREXE e pelo CONSAD em 

out/2014, e o edital para execução das obras publicado no DOU em 29/12/14. 

 

II - 26.784.2074.1C66.0035 – IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL 

PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - no Município de Guarujá 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

2 8.100.000,00 - TO 1 3.449.887,00 – TO 

 

Análise crítica: 

Concluída em outubro/2013 as obras da 1ª fase pela CONSTRAN S/A Construção 

e Comércio (Contrato nº DP/24.2011 de 30/03/2011). Em relação a 2ª fase das obras, 

encontra-se em elaboração o Projeto Executivo, através do contrato DP/01.2014 - 

Consórcio Enescil/ECR-Perimetral, no valor de R$ 5.710.033,86. Tal obra ligará a 

Avenida Perimetral da Margem Esquerda com a Rodovia Cônego Domênico Rangoni. 

 

III - 26.784.2074.3E66.0035 – DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO 

CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUÇÃO E JUNTO AO CAIS DO 

PORTO DE SANTOS - no Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

21             

28.137.521,00 

5       

7.128.179,00 

 14.997.371,00 - TO      0,00 

 13.140.150,00 - RP  7.128.179,00 – RP 
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Análise crítica: 

Concluída a Dragagem de Implantação e Aprofundamento de acesso aos berços de 

novos terminais na área compreendida entre a Ilha do Barnabé e Alamoa, com a retirada de 

2.423.340 m3 de material dragado. 

 

IV -26.784.2074.12LS.0035 – CONSTRUÇÃO DE 1 PIER COM 2 BERÇOS 

DE ATRACAÇÃO E DE PONTE DE ACESSO NO TERMINAL  DA ALAMOA NO 

PORTO DE SANTOS - no Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

0       0,00 0      0,00 

 

Análise crítica: 

Projeto executivo readequado, finalizado e enviado à SEP/PR, em 17/06/2014, 

aguardando definição. 

 

V - 26.784.2074.122T.0035 – ESTUDOS E PROJETOS DA INFRA-

ESTRUTURA DE ACESSOS TERRESTRES DO PORTO DE SANTOS - no Estado 

de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA 

(estudo) 

FINANCEIRA (R$) FÍSICA (estudo) FINANCEIRA (R$) 

1 7.081.758,00 - TO 1 4.373.460,00 – TO 

 

Análise crítica: 

Concluída em 15/11/2014 a elaboração do Projeto Executivo das obras da 

Passagem Subterrânea na região do Valongo (Mergulhão), através do contrato DP/25.2013 

– Consórcio EBEI – LPC – SETEC. Atualmente em fase de análise pela SEP/PR, tendo em 

vista o valor elevado das obras. 

 

VI - 26.784.2074.12LR.0035 – ADEQUAÇÃO DO CAIS PARA TERMINAL 

DE PASSAGEIROS NO PORTO DE SANTOS (SP) – no Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

39 123.152.301,00 - TO 25 80.352.230,00 – TO 

 

Análise crítica: 
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Concluída em maio/2014 as obras de construção de 512 metros de cais para 

atracação de navios de cruzeiro para a Copa do Mundo de 2014, atendendo a demanda do 

turismo marítimo e movimentação de cargas, com melhoria na infraestrutura portuária, 

pelo Consórcio SERVENG/CONSTREMAC/CONSTRAN (Contrato DP/30.2012 de 

19/07/12). Em complementação a OS nº 1, que encerrará um total construído de 779 

metros. 

VII - 26.784.2074.12LQ.0035 – REFORÇO DE CAIS PARA 

APROFUNDAMENTO DOS BERÇOS ENTRE OS ARMAZÉNS 12 AO 23 NO 

PORTO DE SANTOS - no Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

38 81.174.104,00 - TO 0 1.149.801,00 – TO 

 

 

Análise crítica: 

Reforço e restauração das estruturas do cais, para permitir alteração da cota dos 

berços para -15m. Foi assinado em 01/10/2014 o contrato DP/51.2014 – Consórcio 

Andrade Gutierrez – OAS – Brasfond – Novatecna, para execução das obras. 

 

VIII – 26.784.2074.153M.0035 - INCORPORAÇOES AO PATRIMÔNIO DA 

CODESP, DE OBRAS REALIZADAS NA MARGEM DIREITA DO PORTO DE 

SANTOS - ALAMOA E VALONGO - no Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

100 142.544.124,00 - RP 100 162.130.207,00 - RP 

 

Análise crítica: 

Incorporação ao Patrimônio da Companhia Docas do Estado de São Paulo – 

CODESP, de investimentos realizados pelos arrendatários BRASIL TERMINAL 

PORTUÁRIO – BTP (R$ 142.544.124,00) e ECOPORTO (R$ 19.586.083,00), valores 

esses compatíveis com os registrados no Balanço da empresa. A extrapolação deve-se ao 

fato de que, embora a CODESP tenha solicitado à SEP/PR abertura de crédito de R$ 

162.130.207,00 nessa ação, na MP 666 constou somente R$ 142.544.124,00. 

 

IX – 26.784.2074.12NJ.0035 – REFORÇO DO PIER DE ACOSTAGEM NO TERMINAL 
DE ALAMOA NO PORTO DE SANTOS - no Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 
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55 28.600.000,00 - RP 42 21.779.126,00 – RP 

 

Análise crítica: 

Encontra-se em andamento as obras de recuperação e reforço parcial das estruturas 

de concreto do Terminal de Granéis Líquidos da Alamoa, através do contrato DP/57.2013, 

de 05-08-2013, com o Consórcio ENGREST-DRATEC. 

 

X – 26.784.2074.12NK.0035 – REFORÇO E AMPLIAÇÃO NOS BERÇOS DE 

ATRACAÇÃO DA ILHA BARNABÉ NO PORTO DE SANTOS - no Estado de São 

Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

33 17.400.000,00 - RP 0 0,00 

 

Análise crítica: 

Projeto executivo doado, aprovado em outubro/2014 pela DIREXE e pelo 

CONSAD. Publicado em 06/11/2014 o edital para execução das obras (RDC). Licitação 

em andamento com o recebimento das propostas em 15/12/2014. 

 

XI – 26.784.2074.143Y.0035 – ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES GERAIS E 

DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE SANTOS - no Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

16   8.544.694,00 10     2.990.805,00 

  3.544.694,00 - TO    44.694,00 – TO 

 5.000.000,00 - RP  2.946.111,00 – RP 

 

Análise crítica: 

Nessa ação estão inclusas e sendo executadas as obras de implantação do sistema 

de segurança portuária (ISPS-CODE) e de implantação do sistema de energia elétrica. 

 

XII – 26.784.2074.14KM.0035 – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 

PORTUÁRIO DE MONITORAMENTO DE CARGAS E DA CADEIA LOGÍSTICA 

- no Estado de São Paulo 

  

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 
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FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

33 4.250.000,00 - TO 0 0,00 

 

Análise crítica: 

Ação destinada à aquisição de equipamentos para implantação de Portais para o 

PORTOLOG, que são parte integrante do sistema “Porto sem Papel”. Licitação revogada  

em dezembro/2014. 

 

XIII – 26.784.2074.14RC.0035 – IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 

EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMO - no Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA 

(%) 

FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

100 13.500.000,00 - TO 0 0,00 

 

Análise crítica: 

Concluídos os trabalhos de campo em dezembro/2013 no Porto de Santos, 

entretanto a CODESP aguarda o recebimento dos resultados, tanto dos levantamentos de 

campo, bem como, do diagnóstico finalizado. Esta ação está sob a responsabilidade da 

SEP/PR, conforme Ofício nº 1728/2013/SEP/PR, de 24/10/2013.  

XIV – 26.784.2074.7U39.0035 – IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE APOIO 

LOGÍSTICO PORTUÁRIO NO PORTO DE SANTOS - no Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

52 28.560.000,00 – TO 0 0,00 

 

Análise crítica: 

Em estudos pela SEP/PR, conforme Ofício nº 1728/2013/SEP/PR, de 24/10/2013.  

XV – 26.784.2074.14U5.0035 – CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM INFERIOR 

DO VALONGO (MERGULHÃO) - no Estado de São Paulo 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

3 9.534.691,00 – TO 0 0,00 

 

Análise crítica: 
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Sem realização tendo em vista que o Projeto Executivo foi concluído em 

15/11/2014, através da “ação 26.784.2074.122T.0035 – Estudos e Projetos da 

Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos – no Estado de São Paulo”. 

 

XVI – 26.784.2074.14KJ.0035 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO 

DE GESTÃO DE TRÁFEGO DE NAVIOS - no Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

76 20.000.000,00 – TO 0 0,00 

 

Análise crítica: 

Assinado em 30/11/2014 o contrato DP/61.2014 – Consórcio INBRA VTMIS 

SANTOS, para implantação do sistema. 

 

XVII – 26.784.2074.14KL.0035 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO 

DE AO GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - no Estado de 

São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

32 1.750.000,00 – TO 24 1.291.379,00 

 

 

Análise crítica: 

Adquiridos os servidores para dar suporte aos projetos da SEP/PR, bem como, ao 

Sistema Solução ERP (SAP), através do contrato DP/11.2014 – DMSTOR 

INFORMÁTICA LTDA e do contrato DP/20.2014 – TEHA TRADE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA. 

XVIII - 26.122.0807.4102.0035 – MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS 

MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - no Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

- 4.000.000,00 - RP - 570.731,00 – RP 

 

Análise crítica: 

Realizado 14,3% na aquisição de mobiliário e utensílio de escritório e de  máquinas 

e equipamentos diversos. Algumas aquisições não foram efetuadas devido as licitações não 
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terem sido concluídas em tempo hábil, entre elas aquisição de cabeços de amarração (R$ 

954,3 mil) e caminhão auto- bomba tanque (R$ 1.380,0 mil). 

XIX - 26.126.0807.4103.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE 

ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO - no 

Estado de São Paulo 

 

METAS PREVISTAS METAS REALIZADAS 

FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) FÍSICA (%) FINANCEIRA (R$) 

- 5.000.000,00 - RP - 4.725.385,00 – RP 

 

Análise crítica: 

Realizado 94,5 % do total previsto, sendo R$ 366,2 mil na implantação da “Solução 

ERP”, R$ 2.995,4 mil na aquisição de licença e migração do SGBD ORACLE, R$ 1.363,8 

mil na aquisição de equipamentos de informática, telefonia, som e imagem. 
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5.3. Informações sobre outros resultados da gestão 

 

5.3.1. Recursos Humanos e Responsabilidade Social 

 

A Codesp vem introduzindo uma série de mudanças na área de Recursos Humanos, 

visando atender às necessidades estratégicas de suas atividades.  Seus colaboradores são 

uma de suas principais forças para atingir os objetivos propostos e, somente com pessoal 

comprometido e engajado, a empresa poderá conquistar resultados consistentes e 

duradouros. 

Dessa forma, a empresa vem procurando estimular o desenvolvimento interno de 

talentos, buscando em suas ações garantir que a meritocracia seja aplicada, a exemplo do 

processo seletivo aberto que ocorreu, em 2014, na área de Tecnologia da Informação e da 

proposta da empresa à SEP/PR para preenchimento da metade dos cargos destinados a 

nomeação de funcionários dos quadros da Codesp pela mesma sistemática. 

O quadro de pessoal, ao contrário do ano anterior, não teve grandes alterações. O 

exercício foi encerrado com menos 7 colaboradores em relação a 2013. Em 31 de 

dezembro a Codesp contava com 1.513 empregados, dos quais 1.451 na Codesp, em 

Santos, e 62 no Porto e hidrovias conveniados. Ocorreram 22 admissões, das quais 4 para o 

exercício de cargos de confiança e 18 ex-empregados, em decorrência da publicação de 

portarias do ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, face a concessão de anistia 

(Lei nº 8.878/94) pela Comissão Especial Interministerial; 29 desligamentos, sendo 17 a 

pedido, 5 falecimentos, 5 aposentadorias, 1 abandono de emprego e 1 exoneração sem justa 

causa.  

A Diretoria Executiva vem promovendo melhorias na área de Recursos Humanos, 

algumas através do projeto de Modernização da Gestão Portuária, que prevê a análise dos 

processos internos da empresa, inclusive nessa área. Em fevereiro, estabeleceu regras de 

transição, aos ocupantes de cargos comissionados e de funções de confiança, do Plano de 

Cargos e Salários para o Plano de Empregos, Carreira e Salários, bem como designou os 

ocupantes dos cargos de livre provimento e exoneração de coordenador e encarregado. 

Foram, também, elaborados estudos para o Programa de Incentivo ao Desligamento 

Voluntário (PIDV), que encontra-se sob análise na SEP/PR. 

No mês de maio a empresa designou um grupo de trabalho para promover a revisão 

do Regulamento Interno de Pessoal - RIP, cujas atividades foram iniciadas pelos itens 

referentes à jornada de trabalho, visando subsidiar as negociações do Acordo Coletivo 

2014/2015 e em outubro foi constituído outro grupo de trabalho para analisar o RIP. O 

novo Regulamento já foi aprovado pela Diretoria Executiva e encaminhado ao Conselho de 

Administração para deliberação. Acatando recomendação daquele órgão, a Codesp 

designou grupo de trabalho integrado por representantes de seu quadro de pessoal, 

SEP/PR, Dest e dos sindicatos que representam seus colaboradores para realizar análise 

desse documento. Os trabalhos encontram-se em andamento. 

A empresa, procurando atender o disposto no item 5 do ofício 236/DEST-MP, de 

25/07/2013, do DEST, que estabeleceu o limite de 8,33% da folha salarial com gastos com 

horas extraordinárias, procurou reduzir a quantidade de horas extraordinárias de seu 

pessoal. Nas negociações para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015, os 

representantes sindicais não aceitaram a proposta da Codesp de criar um grupo de trabalho 

para debater a compensação de horas, flexibilização das jornadas de trabalho e horários de 

entrada e saída , ficando acertado que essas questões seriam tema para futuras negociações. 
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Para o pagamento das horas ordinárias ou extraordinárias, bem como os respectivos 

descontos, é considerada, apenas, a hora cheia.  Após a integração dos sistemas de registro 

de ponto eletrônico, folha de pagamento e o módulo Recursos Humanos do ERP-SAP, esse 

procedimento será modificado, passando a ser considerado somente os minutos para 

pagamentos e descontos, possibilitando a adoção plena da Portaria nº 1510/2009, do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

Quanto ao Acordo Coletivo de Trabalho referente ao período de 01/06/2014 a 

31/05/2015, a Codesp e os sindicatos que representam seus colaboradores chegaram a um 

consenso sobre um reajuste de 6,37% incidente sobre a cláusula salarial, bem como sobre 

todas as que concedem benefícios econômicos. 

Cabe ressaltar a implantação do processo de avaliação de desempenho, ferramenta 

que busca conhecer e medir o desempenho dos empregados com vistas a fornecer as 

informações para tomadas de decisões para, a partir dos resultados, permitir à empresa 

manter e aumentar a produtividade, além de facilitar o cumprimento de metas estratégicas. 

A área de Recursos Humanos desenvolveu, também, campanhas como a do arrastão 

da pressão; de vacinação contra influenza; e os consultórios itinerantes de enfermagem e 

fonoaudiologia. O Serviço Psicosocial realizou palestras nas áreas de saúde e financeira e 

deu continuidade a diversas iniciativas como o Clube do Livro, da Alimentação e 

Campanha do Agasalho. 

A área de Recursos Humanos desenvolveu o projeto Gestão por Competências, 

iniciado em junho, após tratativas com técnicos da SEP/PR. O projeto foi avaliado e 

aprovado pela Diretoria Executiva que autorizou sua execução. Em 29 de julho, 

começaram as entrevistas com gestores e as informações compiladas foram inseridas em 

banco de dados. Ante a complexidade e a quantidade de dados obtidos, desenvolveu-se um 

sistema informatizado de Gestão por Competências, iniciando-se, a partir daí, as 

entrevistas com todos os empregados, através de preenchimento de formulário específico. 

Os Guardas Portuários e os empregados afastados para tratamento de saúde não foram 

entrevistados. 

Os principais objetivos dessa iniciativa são as competências essenciais e 

individuais. As essenciais são os conhecimentos técnicos próprios, significando o fator 

mais importante do desígnio organizacional, fazendo parte de toda a organização, 

agregando-lhe valor e promovendo destaque competitivo em relação as concorrentes. Já as 

individuais, representam combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

mantendo relação causal com o bom desempenho, no âmbito de determinado contexto 

organizacional, entendendo-se por conhecimentos, habilidades e atitudes. 

O resultado das entrevistas e as definições das necessidades (lacunas) dos 

colaboradores embasarão a elaboração do Programa Anual de Capacitação que será a base 

para a contratação de treinamentos específicos para o quadro de pessoal no decorrer de 

2015.  

A área de gestão de pessoal iniciou, também,  a formatação de projeto objetivando a 

realização de pesquisa de clima organizacional. Essa iniciativa deverá ser concluída e 

submetida à Diretoria Executiva, para avaliação, com implementação prevista para o 

próximo ano. 

Quanto à medicina ocupacional, foram realizados os seguintes procedimentos: 
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Com relação ao programa Aprendiz Legal, a Codesp encerrou o exercício com um 

contingente de 55 aprendizes e 67 patrulheiros do Centro de Aprendizagem e Mobilização 

Profissional e Social (Camps). 

As informações sobre capacitação dos funcionários da Companhia podem ser 

encontradas no item 7.1.2. – Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho 

 

5.3.2. Ações de Promoção e Patrocínio 

 

A Codesp manteve seu foco de atração de potenciais investidores e 

movimentadores de cargas, divulgado suas ações junto aos segmentos ligados às atividades 

de comércio exterior, no esforço de fortalecer a imagem do Porto e aumentar o volume de 

suas movimentações de cargas. Para isso foram estabelecidos encontros, visitas e 

participações em eventos, envolvendo entidades nacionais e internacionais, 

governamentais, grupos empresariais e acadêmicos. Foram recepcionadas 130 delegações, 

envolvendo 2.367 visitantes.  Desse total, 37 foram empresariais, permitindo contato com 

354 profissionais, sendo 26 nacionais e 11 internacionais. 

A Codesp recepcionou, ainda, 43 delegações governamentais, envolvendo 308 

integrantes, das quais 24 foram nacionais e 19 internacionais. Quanto às acadêmicas, 

totalizaram 50 recepções, envolvendo 1.705 estudantes e professores. Esses números 

representam, aproximadamente, uma visita a cada 2 dias úteis, com média de 18 visitantes 

por recepção. 

Nas ações de promoção da Codesp cabe ressaltar a assinatura, em 31 de março, de 

um Acordo de Cooperação entre as autoridades portuárias de Santos e Livorno (Itália), 

objetivando desenvolver  intercâmbio técnico e econômico entre os dois Portos. Por este 

Acordo, Santos e Livorno estabelecem um canal de informações comerciais e econômicas 

relacionadas ao tráfego marítimo entre os Portos e suas regiões.   

Cabe destacar a visita de representantes do Porto de Duqm, administrado pela 

Autoridade da Zona Econômica Especial de Omã, que engloba complexo formado por 
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instalações portuárias, plataforma logística e indústria de transformação. Situada no centro 

leste de Omã e banhada pelo mar Arábico, entre a península Árabe e a Índia, Duqm é uma 

cidade que experimenta um acelerado crescimento, impulsionado pela instalação da zona 

especial criada em 2007. 

O Porto de Santos recebeu, ainda, a visita de uma comitiva de magistrados da 

Justiça Federal e Estadual no dia 29 de abril. Os juízes vieram ampliar seus conhecimentos 

sobre o complexo portuário e compreender melhor os procedimentos operacionais e 

administrativos do setor. 

Em março, uma comitiva do Exército Brasileiro, após visita à Codesp, realizou uma 

operação para verificar a adequação das instalações das empresas instaladas no Porto de 

Santos às normas de armazenamento e manuseio relativas a produtos controlados por 

aquela instituição militar e de regularização documental das empresas, no que se refere ao 

que pretendem ou possam armazenar e transportar. A fiscalização foi procedida pela 2ª 

Região Militar, São Paulo, e pela 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, Guarujá, através de 

suas Seções de Fiscalização de Produtos Controlados. 

O principal propósito da ação é orientar e regularizar essas atividades nas empresas, 

segundo o que prescreve a normativa de fiscalização de produtos controlados, com vistas à 

segurança da população, de colaboradores e das instalações e à transparência dos processos 

operacionais de controle e gestão.  

A empresa se fez presente, também, em seis feiras de negócios, destacando-se a 

Intermodal South América 2014, em abril, e a Expo Scala 2014, em novembro. A 

participação da Companhia nesses fóruns é estratégica para expor seu potencial, qualidade 

dos serviços e eficiência. 

Com relação aos patrocínios, a Codesp promoveu, no dia 20 de outubro, uma 

oficina com os interessados em ter seus projetos patrocinados pela empresa em 2015. O 

evento esclareceu dúvidas sobre os procedimentos e critérios para apresentação de projetos 

nas áreas de cultura, educação, esporte, social e ambiental. Os critérios estão estabelecidos 

no Regulamento de Patrocínios 2014/2015, no website da Codesp. 

Entre os patrocínios selecionados em 2013 e  viabilizados neste ano destacam-se os 

projetos Guri – programa de educação musical da Secretaria de Estado da Cultura de São 

Paulo, voltado para crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos; o evento Tarrafa Literária 

da Realejo Editora; Judô ao Alcance de Todos, da Liga de Judô do litoral; Oficinas Querô, 

do Instituto Querô; Orquestra do Porto de Santos (OPOS), da Theotokos Produções e o 

livro Olhares – da Tela à Fotografia, do Estúdio 58 Editora Ltda. 

Neste ano, selecionou-se para ocorrer em 2015 os patrocínios aos projetos 

Guerreiros sem Armas, do Instituto Elos Brasil; Mantas do Brasil, do Instituto Laje Viva; 

Descida das Escadas de Santos, da Confederação Brasileira de Mountain Bike; OPOS 

2015, da Theotokos Produções Artísticas e Eventos Ltda; XIX Fescete – Festival de Cenas 

Teatrais, da Tescom Promoções Artísticas e Culturais Ltda.; e 4º Santos Jazz Festival, da 

GPA-Gestão de Negócios e Projetos Culturais Eireli-EP.  

 

5.3.3. Movimentação de Cargas: Análise por produto 

 
Carga Geral Solta e Conteinerizada 
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(  (em 
toneladas) 

Carga Geral 
2014  

Realizado 
2015 

Previsão Inicial 

Solta var%          4.673.883  (5,4) 4.616.266 (1,2) 

Conteinerizada var%        39.046.549  8,4  40.269.286 3,1  

TOTAL var%        43.720.432 6,7  44.885.552 2,7  

     
Contêineres 

2014  
Realizado 

2015 
Previsão Inicial 

teu var%          3.684.845  6,8  3.835.170 4,1  

Quant. de CC var%          2.374.426  9,1  2.392.450 0,8  

     
Quantidade de Veículos 

2014  
Realizado 

2015 
Previsão Inicial 

Importação var%               81.363  (28,5) 72.361 (11,1) 

Exportação var%             141.734  (44,1) 153.767 8,5  

TOTAL var% 223.097 (39,2) 226.127 1,4  

 

Considerando a movimentação por natureza de carga, o segmento de carga geral foi 

o único a apresentar crescimento no Porto de Santos em 2014, com volume de 43,7 

milhões de t (+ 6,7% ante o resultado de 2013). Entende-se que a movimentação desse tipo 

de carga deverá se destacar em 2015, atingindo patamar próximo a 44,9 milhões de t 

(+2,7%), novamente impulsionado pela movimentação de contêineres e celulose.  

Contêineres – A forte expansão no volume movimentado de contêineres foi o 

grande destaque neste ano, a exemplo do ocorrido em 2013, quando o Porto de Santos 

subiu três posições no ranking dos principais Portos internacionais, na movimentação de 

contêineres, divulgado pela publicação especializada “One Hundred Ports - 2013”, da 

revista britânica “Conteinerisation International”. Com este desempenho, ocupou a melhor 

posição dentre os Portos da América Latina. Em 2014 volta a se destacar, acumulando, até 

dezembro, 3,7 milhões teu, recorde para o período, superando em 6,8% a marca anual de 

2013 (3,4 milhões teu). Verifica-se que do acréscimo de 197.119 unidades em 2014, cerca 

de 99% (195.144 unidades) é resultado do aumento nas operações de cabotagem. Com esse 

desempenho, a participação da cabotagem na movimentação total de contêineres em Santos 

atingiu o patamar recorde de 16,2%.  

Carga Solta – O segmento de carga geral solta acumulou 4,7 milhões t, retração de 

5,4% em relação a 2013. Tal desempenho reflete a queda de 58,2% nos embarques de 

açúcar em sacos e de 39,2% no total de veículos exportados e importados. Para 2015 

espera-se queda em torno de 1,2% para esse segmento, atingindo 4,6 milhões t.  

 Celulose - A recuperação dos preços da celulose no mercado internacional e a 

expansão da capacidade de produção das fábricas nacionais refletiram positivamente nas 

exportações de celulose. Segundo análises veiculadas pela imprensa, a demanda 
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internacional se mantém aquecida, com destaque para a Europa e China. A desvalorização 

do real frente ao dólar reduziu o impacto negativo da queda dos preços pressionados pela 

maior oferta global, garantindo a competitividade da celulose brasileira no mercado 

internacional. Diante deste cenário, encerramos 2014 com um crescimento de 4,5% nos 

embarques de celulose, ao registrar a movimentação de cerca de 3,5 milhões t. Para 2015, 

vislumbra-se que o cenário continuará favorável ao setor, que deverá totalizar embarques 

em torno de 3,7 milhões t, aumento de 6,3% sobre 2014. 

Veículos - A movimentação de veículos apresentou queda, após expansão 

verificada em 2013. Foram movimentados 223.097 unidades, volume 39,2% inferior ao 

verificado no mesmo período do ano passado, refletindo a queda de 44,1% nas exportações 

e de 28,5% nas importações.  

Para 2015 há perspectiva de recuperação da produção, com expansão em torno de 

5%. Entretanto, as exportações devem sofrer com as perspectivas negativas para a 

economia argentina em 2015, o que pode vir a ser compensado pela conquista de novos 

mercados, aproveitando o real mais desvalorizado e o cenário internacional mais 

promissor. Assim, estima-se uma elevação de 8,5% nas exportações de veículos, que 

devem se situar em torno de 153.767 unidades. Já as importações podem continuar 

sofrendo os efeitos da valorização do dólar sobre a competitividade dos veículos 

importados e a diminuição da disponibilidade de crédito no mercado nacional, o que 

deverá se refletir em nova retração nos desembarques, para o patamar de 72.361 unidades 

(-11,1%). Consolidando esses números, espera-se um modesto crescimento na 

movimentação de veículos em 2015, devendo atingir 226.127 unidades, crescimento de 

1,4% se comparado a 2014. 

 

 

 

Sólidos a Granel 

  

  

               Em 
toneladas 

 
Produto 

2014 2015 

Realizado Previsão 

Açúcar var%            15.733.416  (7,0) 15.400.000 (2,1) 

Adubo var%              3.439.405  (5,0) 3.619.203 5,2  

Carvão var%              1.627.238  (18,) 1.600.000 (1,7) 

Enxofre var%              1.870.013  (6,5) 2.121.000 13,4  

Milho var%              8.864.029  (19,) 8.288.384 (6,5) 

Minério var%                 616.943  (56,) 575.000 (6,8) 

Sal var%                 905.279  (10,) 935.727 3,4  

Soja var%            16.230.977  2,5  16.765.582 3,3  

Soja em grãos var%            12.441.649  (5,0) 12.934.108 4,0  

Soja peletizada var%              3.789.328  38,5  3.831.474 1,1  



145 

 

Trigo var%              1.430.232  (8,6) 1.485.000 3,8  

Outros var%              1.738.367  15,1  1.827.262 5,1  

Total Geral Granel Sólido var% 52.455.899 (8,1) 52.617.158 0,3  

 

O segmento de sólidos a granel encerrou o Exercício com queda de 8,1% em 

relação a 2013, totalizando 52,5 milhões t. Esse desempenho foi determinado, 

principalmente, pela queda de 2,2 milhões t na movimentação de milho (-19,7%); 1,2 

milhão t (-7,0%) de açúcar e 798,0 mil t de minério de ferro (-56,4%).  

Para 2015 estima-se uma recuperação tímida para o setor, com movimentação em 

torno de 52,6 milhões de t, superando em 0,3% o resultado deste ano. Dentre as principais 

mercadorias movimentadas pelo Porto santista, as maiores taxas de crescimento em relação 

a 2014 deverão ser observadas nas movimentações de enxofre (13,4%), adubo (5,2%), soja 

em grãos (4,0%), trigo (3,8%), sal (3,4%) e farelo de soja (1,1%). Já o minério de ferro, 

milho, açúcar e carvão deverão apresentar reduções de 6,8%; 6,5%; 2,1% e 1,7%, 

respectivamente.  

Açúcar – Neste ano foram movimentadas 17,2 milhões t de açúcar, 10,5% abaixo 

do observado no mesmo período de 2013. Os embarques de açúcar foram prejudicados 

pela elevada disponibilidade do produto no mercado internacional e pelas dificuldades 

atravessadas pelos produtores nacionais, com problemas financeiros diante de um contexto 

de preços internacionais baixos e produtividade comprometida pelo menor volume de 

chuvas.  

Os preços baixos do açúcar levaram as usinas a privilegiarem a produção de etanol 

para abastecimento do mercado interno. Os embarques no segundo semestre também foram 

afetados por incidentes ocorridos em dois terminais açucareiros. Conforme matéria 

publicada pela Agência de Notícias Brasil-Árabe (ANBA), a consultoria Datagro estima 

que o volume das exportações brasileiras de açúcar na próxima safra devem ser mantidas.  

Mesmo com a queda nas exportações do produto pelo Brasil, os estoques mundiais 

permanecem altos, dificultando a elevação nos preços no curto prazo. Para a safra 2014/15, 

o Brasil deverá colher 607,6 milhões de t de cana, com expectativa de produção de 35,06 

milhões de t de açúcar e 26,4 bilhões de litros de etanol. Portanto, a perspectiva de 

movimentação do produto para o próximo ano é de queda, devendo atingir 15,4 milhões t, 

2,1% abaixo do resultado deste exercício. 

Soja em Grãos – Segunda mercadoria mais movimentada no Porto santista, o 

volume exportado da commodity acumulou 12,4 milhões t até dezembro, queda de 5,0% 

ante o mesmo período de 2013. Deste total, 77,0% foi destinado à China.  

A interrupção do fluxo de cargas na hidrovia Tietê-Paraná, devido à forte estiagem 

no Estado de São Paulo, provocou atraso nos embarques e elevou o custo do grão 

movimentado pelo Porto de Santos. Segundo informações veiculadas na imprensa, em 

2014 passaram pela hidrovia Tietê-Paraná apenas 500 mil t de soja e milho, frustrando as 

expectativas dos produtores, que esperavam escoar 2,5 milhões de t pelo mais importante 

corredor hidroviário do país.  

Para 2015, as perspectivas para a produção nacional da oleaginosa são favoráveis, 

já que a expectativa é que a safra brasileira de soja 2014/2015 registre novo recorde 

histórico. Conforme o Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos 2013/14 – Quarto 

Levantamento (Janeiro/2015), da Conab, a produção desse grão na região Centro-Oeste 

deverá crescer 8,6%, enquanto que no país deve atingir crescimento de 11,4%, totalizando 
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95,9 milhões de t. O aumento das exportações está sujeito ao resultado da safra nos 

Estados Unidos.   

O USDA elevou para 95,5 milhões t a estimativa de produção de soja no país, na 

safra 2014/15, patamar superior ao registrado no ano passado (86,7 milhões t). Cabe 

observar a trajetória de aumento dos embarques de grãos pelos Portos brasileiros no 

chamado “eixo norte”. Diante deste cenário, estima-se que em 2015 passem pelo Porto de 

Santos um total de 12,9 milhões t de soja em grãos, crescimento de 4,0% em relação ao 

resultado recorde deste ano. 

Farelo de Soja – Os sucessivos recordes na produção nacional de soja em grãos, o 

aumento do consumo mundial de proteína animal e a desvalorização do real levaram a um 

significativo aumento do volume embarcado de farelo de soja. Os embarques do produto 

totalizaram 3,7 milhões t, incremento de 38,5% se comparado a 2013. Diante da 

expectativa de recorde da safra de soja em 2015, estima-se novo crescimento de 1,1% nos 

embarques de farelo, chegando a 3,8 milhões t. 

Milho – A exemplo do ocorrido com o açúcar e a soja, este foi um ano adverso para 

os embarques de milho. O volume movimentado totalizou 8,9 milhões t, retração de 19,7% 

em relação ao recorde de 2013 (11,0 milhões de t). Tal desempenho é explicado pela 

supersafra do produto nos Estados Unidos, que se traduziu em forte queda nos preços da 

commodity e dificuldades para a colocação do produto brasileiro no mercado internacional.  

Segundo o Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos 2014/15 – Quarto 

Levantamento (Janeiro/2015), da Conab, a produção nacional do grão deverá cair 1,1% na 

safra 2014/15, em resposta ao recuo esperado de 2,8% na área plantada. O USDA, por sua 

vez, estima que as exportações brasileiras do produto deverão recuar 9,3% no próximo ano. 

Diante desse cenário, estima-se uma retração de 6,5% nos embarques de milho em 2015, 

devendo chegar a 8,3 milhões de t.  

 

Líquidos a Granel 

 

    

(em 
toneladas) 

Produto 
2014 2015 

Realizado Previsão 

Ácido Fosfórico var%                 136.797  (5,4) 139.296 1,8  

Álcool var%              1.319.036  (38,2) 1.297.000 (1,7) 

Amônia var%                 337.614  2,2  350.000 3,7  

Cons. De Bordo (Diesel+Combust.) 
var% 

             1.747.353  (3,1) 1.775.071 1,6  

Estireno var%                   79.949  (36,3) 80.717 1,0  

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
var% 

                924.162  8,9  923.436 (0,1) 

Gasolina var%              1.359.388  3,0  1.364.561 0,4  

Nafta var%                 278.744  55,0  277.358 (0,5) 

Óleo Combustível var%              2.112.631  (10,3) 2.050.551 (2,9) 
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Óleo de Origem Vegetal var%                 246.038  (6,7) 242.559 (1,4) 

Óleo Diesel + Gasóleo var%              1.992.810  (2,0) 1.980.247 (0,6) 

Soda Caústica var%                 894.862  (8,2) 909.091 1,6  

Sucos Cítricos var%              1.812.438  (3,7) 1.800.000 (0,7) 

Xilenos var%                   78.225  36,7  78.790 0,7  

Outros var%              1.663.107  5,3  1.674.713 0,7  

Total Geral Granel Líquido var% 14.983.154 (6,5) 14.943.390 (0,3) 

 

 

A movimentação de líquidos a granel no Porto de Santos totalizou 15,0 milhões t, 

representando queda de 6,5% em relação a 2013. Nesse segmento, o destaque positivo 

deverá ficar com a nafta, com crescimento de 55,0%. Em contrapartida, o álcool 

apresentou queda de 38,2%. Para 2015 estima-se estabilidade na movimentação geral de 

líquidos a granel.  

Álcool – Os embarques de álcool apresentaram redução de 814,8 mil t (-38,2%) em 

relação ao verificado em 2013, totalizando 1,3 milhão t. Este desempenho é resultado das 

dificuldades apresentadas pelo setor, tanto do lado da oferta, quanto da demanda.  

A forte seca que assolou a região Centro-Sul do país em 2014 comprometeu a 

produtividade do setor sucroalcooleiro nacional. Mesmo com o direcionamento da maior 

parte da safra de cana para a produção do álcool (em resposta aos baixos preços do açúcar 

no mercado internacional), a produção foi direcionada para o mercado interno diante da 

iniciativa do governo de elevar o teor do álcool na gasolina. Essa providência foi 

necessária também para absorver o excedente de álcool diante de um mercado 

internacional desfavorável para o produto brasileiro, em consequência da supersafra de 

milho nos Estados Unidos.  

Como relatam matérias publicadas na imprensa, o etanol voltou à lista de 

combustíveis cujas exportações globais são dominadas pelos Estados Unidos, pois as 

vendas ao exterior do biocombustível, feito a partir do milho, cresceram 31% este ano e 

atingiram o maior patamar desde 2011.  

Com ampla disponibilidade de matéria-prima e preços competitivos, os produtores 

americanos de etanol estão buscando novos mercados para expandir as suas exportações, 

representando um grande desafio aos produtores brasileiros de álcool. Diante deste cenário 

e da forte queda observada, projeta-se para 2015 uma manutenção dos volumes exportados 

de álcool através do Porto de Santos, em patamar próximo a 1,3 milhão t. 

Nafta – Com um volume acumulado até dezembro de 278,7 mil t, a importação de 

nafta pelo Porto santista registrou crescimento de 55,0% em 2014, 98,9 mil t a mais do que 

em 2013. A nafta é um derivado do petróleo utilizado, principalmente, na indústria 

petroquímica, na produção de eteno e propeno, além de outras frações líquidas, como 

benzeno, tolueno e xilenos, sendo, também, utilizado na formulação da gasolina, para 

ajustar a octanagem do combustível à maior proporção de álcool.  

Segundo a Associação Nacional da Indústria Química (Abiquim), na década de 90, 

100% da nafta petroquímica usada no Brasil era de origem nacional. Hoje, se resume a 

apenas um terço. Se houver elevação na mistura do álcool de 25% para 27,5% é provável 
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que toda a nafta a ser utilizada pela indústria petroquímica seja importada. Sem considerar 

esse fato, estima-se estabilidade na movimentação do produto em 2015.  

Fluxo de Navios   

Após dois anos de significativo incremento do volume médio de carga transportada 

por embarcação no Porto de Santos, em resposta à crescente demanda por movimentação 

de cargas e aos benefícios trazidos pela obra de dragagem de aprofundamento do canal de 

navegação, este indicador recuou para o patamar de 22.516 t/navio, correspondendo a uma 

retração de 1,3% em relação à média de 2013 (22.801 t/navio). Este resultado foi 

provocado, principalmente, pela menor demanda por movimentação de granéis sólidos, em 

especial açúcar e milho. 

Outro fator que afetou a consignação média por navio foi a redução do calado 

operacional do canal de navegação no início do ano, em virtude do assoreamento do 

estuário. A Codesp adotou providências ao longo do ano, restabelecendo o calado de 13,2 

m em, praticamente, todo o canal de navegação. Mesmo diante dessa restrição, a 

consignação média dos navios de contêineres apresentou crescimento de 3,0%.  

Verificou-se, até dezembro, uma queda de 1,3% no fluxo de navios de cargas 

atracados, em comparação com 2013. Considerando os navios de passageiros, da Marinha 

do Brasil e de apoio às operações portuárias, a queda nas atracações chegou a 1,1%. 

 

 

Quantidade de Navios Atracados  no Porto de Santos 

          

(em unidades) 

 

2012 2013 2014  ∆ %  

Discriminação  L.Curso   Cabot.   Total   L.Curso   Cabot.   Total   L.Curso   Cabot.   Total  2014/2013 

Carga Geral 2.780 217 2.997 2.467 234 2.701 2.321 421 2.742 1,5  

Sólidos a Granel 1.110 50 1.160 1.124 54 1.178 1.139 35 1.174 (0,3) 

Líquidos a 
Granel 

503 335 838 495 339 834 443 324 767 (8,0) 

Roll on/off 291 12 303 286 4 290 254 0 254 (12,4) 

TOTAL DO 
PORTO 

4.684 614 5.298 4.372 631 5.003 4.157 780 4.937 (1,3) 

Obs: Não foram considerados os navios de Passageiros, além de embarcações da Marinha e a 
serviço do porto. 

    

Em 2015, com a continuidade das obras de reforço dos berços de atracação para 

compatibilizar suas profundidades e das bacias de evolução à do canal de navegação, 

espera-se um aumento nas atracações de embarcações de maior porte e a elevação da 

consignação média anual, com previsão de se atingir 22.917 t/navio, superando a média 

verificada em 2013. Assim, mesmo com a maior demanda prevista para a movimentação 

de cargas, estima-se uma queda de 5,5% no número de navios atracados. 

Balança Comercial 

Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) mostram que em 2014 o Porto de Santos manteve a liderança na corrente de 

comércio brasileira, em valor, com participação de 25,3%. A seguir aparecem os portos de 
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Paranaguá (6,7%), Vitória (5,8%), Sepetiba (5,3%), Rio Grande (4,4%), São Luís (4,3%), 

Rio de Janeiro (4,2%), Itajaí (3,6%), São Francisco do Sul (3,4%) e São Sebastião (3,0%). 

Considerando apenas as cargas transportadas através dos portos brasileiros, a participação 

do Porto de Santos correspondeu a 32,4%.  

 

 

PORTOS 
2012 2013 2014  Δ %   

US$ bi  Part.%   US$ bi  Part.%   US$ bi  Part.%   2014/2013 

Santos        120,1  25,8  122,5 25,4  116,1 25,3  (5,2) 

Paranaguá          33,9  7,3  33,8 7,0  30,6 6,7  (9,5) 

Vitoria          31,8  6,8  28,3 5,9  26,7 5,8  (5,7) 

Sepetiba          32,0  6,9  26,7 5,5  24,1 5,3  (9,6) 

Rio Grande          18,6  4,0  21,6 4,5  20,0 4,4  (7,2) 

São Luis          21,1  4,5  21,6 4,5  19,7 4,3  (8,5) 

Rio de Janeiro          20,9  4,5  20,8 4,3  19,2 4,2  (7,8) 

Itajaí          16,8  3,6  17,3 3,6  16,5 3,6  (4,3) 

São Sebastião            7,8  1,7  14,7 3,1  13,7 3,0  (6,5) 

São Francisco          11,5  2,5  14,0 2,9  15,8 3,4  12,6  

Outros Portos e 

Aeroportos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
       151,4  32,5  160,7 33,3  155,6 34,0  (3,2) 

BRASIL        465,7  100,0  481,8 100,0  458,1  100,0  (4,9) 

        Fonte: Sistema Alice, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). 

 

Pelo Complexo Santista passaram 25,2% das exportações brasileiras, em valor, 

seguindo-se os portos de Vitória (9,4%), Sepetiba (7,3%), Paranaguá (7,2%), Rio Grande 

(6,1%), São Luís (5,5%), São Francisco do Sul (3,5%), Itajaí (3,4%), Rio de Janeiro 

(3,0%), e Niterói (2,7%). 
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DESTINO DAS EXPORTAÇÕES EFETUADAS PELO PORTO DE SANTOS 

PAÍSES 

2012 2013 2014 

tonelada

s 

PART.

% 

tonelad

as 

PART.

% 

Δ% 

S/2011 

tonelad

as 

PART.

% 

Δ% 

S/2012 

DESENVOLVIDOS                 

Países Baixos 

(Holanda) 

      

4.299.520  
7,0  

      

5.979.574  
8,7  39,1  

      

5.038.543  
8,0  (15,7) 

Estados Unidos 
      

3.922.443  
6,4  

      

3.620.531  
5,3  (7,7) 

      

3.817.429  
6,1  5,4  

Itália 
         

685.189  
1,1  

      

1.042.278  
1,5  52,1  

      

1.364.744  
2,2  30,9  

Taiwan (Formosa) 
      

1.501.874  
2,5  

      

2.007.659  
2,9  33,7  

      

1.327.526  
2,1  (33,9) 

Coreia do Sul 
      

1.808.985  
3,0  

      

2.576.562  
3,7  42,4  

      

1.218.330  
1,9  (52,7) 

Outros 
      

7.704.082  
12,6  

      

7.014.545  
10,2  (9,0) 

      

5.233.955  
8,3  (25,4) 

SUB-TOTAL 
    

19.922.093  
32,6  

22.241.149 
32,3  11,6  

    

18.000.527  
28,6  (19,1) 

 EM 

DESENVOLVIMENTO 
                

China 
    

12.000.521  
19,7  

    

15.990.926  
23,2  33,3  

    

13.837.677  
22,0  (13,5) 

Irã 
      

2.260.569  
3,7  

      

2.035.238  
3,0  (10,0) 

      

2.924.696  
4,6  43,7  

Emirados Árabes 

Unidos 

      

1.610.639  
2,6  

      

2.189.915  
3,2  36,0  

      

2.436.094  
3,9  11,2  

Indonésia 
      

1.893.217  
3,1  

      

2.720.055  
3,9  43,7  

      

2.230.946  
3,5  (18,0) 

Egito 
      

2.590.395  
4,2  

      

2.035.781  
3,0  (21,4) 

      

2.117.087  
3,4  4,0  

Outros 
    

19.176.541  
31,4  

    

20.065.620  
29,1  4,6  

    

19.939.955  
31,6  (0,6) 

SUB-TOTAL 
    

39.531.883  
64,8  

    

45.037.536  
65,4  13,9  

    

43.486.454  
69,0  (3,4) 

OUTROS 
      

1.592.792  
2,6  

      

1.627.565  
2,4  2,2  

      

1.520.230  
2,4  (6,6) 

TOTAL EXPORTADO 

PELO PORTO DE 

SANTOS 

61.046.769 100,0  68.906.250 100,0  12,9  63.007.211 100,0  (8,6) 

 

                

Fonte: Sistema Alice (MDIC) - não considera a cabotagem nem a tara dos contêineres 

Nas importações, em valor, os números do MDIC mostram que o Porto de Santos 

respondeu por 25,5% do total, seguido pelos portos de Paranaguá (6,1%), Rio de Janeiro 
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(5,4%), São Sebastião (5,2%), Itajaí (3,8%), São Francisco do Sul (3,4%), Manaus (3,2%), 

Sepetiba (3,2%), São Luís (3,1%) e Suape (3,0%). 

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES EFETUADAS PELO PORTO DE SANTOS 

PAÍSES 

2012 2013 2014 

toneladas PART.% toneladas 

PART.

% 

Δ% 

S/2012 toneladas 

PART.

% 

Δ% 

S/2013 

DESENVOLVIDOS                 

Estados Unidos     5.178.101  22,2  
      

5.917.229  
24,2  14,3  

      

5.698.571  
23,5  (3,7) 

Canadá     1.097.882  4,7  
      

1.724.788  
7,1  57,1  

      

1.607.630  
6,6  (6,8) 

Alemanha     1.175.291  5,0  
      
1.151.054  

4,7  (2,1) 
         
909.314  

3,7  (21,0) 

Espanha        615.130  2,6  
         
705.293  

2,9  14,7  
         
595.217  

2,5  (15,6) 

Austrália        253.220  1,1  
         

365.550  
1,5  44,4  

         

470.090  
1,9  28,6  

Outros     3.276.417  14,1  
      

3.335.561  
13,7  1,8  

      

3.200.818  
13,2  (4,0) 

SUB-TOTAL   11.596.041  49,8  
    

13.199.474  
54,0  13,8  

    

12.481.640  
51,4  (5,4) 

 EM 

DESENVOLVIMENTO 
                

China     2.390.329  10,3  
      
2.896.711  

11,9  21,2  
      
3.050.394  

12,6  5,3  

Rússia     1.776.891  7,6  
      
1.808.407  

7,4  1,8  
      
1.765.122  

7,3  (2,4) 

Argentina     1.877.346  8,1  
      

1.327.170  
5,4  (29,3) 

      

1.180.396  
4,9  (11,1) 

Chile        716.208  3,1  
         

621.265  
2,5  (13,3) 

         

617.801  
2,5  (0,6) 

Peru        120.207  0,5  
         

133.178  
0,5  10,8  

         

598.187  
2,5  349,2  

Outros     4.828.198  20,7  
      
4.448.094  

18,2  (7,9) 
      
4.595.640  

18,9  3,3  

SUB-TOTAL   11.709.180  50,2  
    

11.234.825  
46,0  (4,1) 

    

11.807.541  
48,6  5,1  

OUTROS               810  0,0  
                

809  
0,0  (0,1) 

             

2.122  
0,0  162,2  

TOTAL IMPORTADO 

PELO PORTO DE SANTOS 
23.306.030 100,0  24.435.109 100,0  4,8  24.291.303 100,0  (0,6) 

 

                

Fonte: Sistema Alice (MDIC) – não considera a cabotagem nem a tara dos contêineres. 

5.3.4. Cenep 

 

Duas equipes de trabalho (Coordenação e Desenvolvimento), juntamente com o 

Comitê de Aprovação, integrados por representantes dos blocos que compõem o Conselho 

Curador da Fundação (poder público, entidades de ensino superior, laborais e patronais) 
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iniciaram a partir do final do primeiro semestre a elaboração do Planejamento Estratégico 

(PE) da Fundação Centro de Excelência Portuária (Cenep/Santos). 

A equipe de Coordenação, composta por quatro universidades, iniciou as 

atividades, realizando reuniões semanais com a equipe de Desenvolvimento e periódicas 

com o Comitê de Aprovação. Esse trabalho se estendeu até o mês de novembro e envolveu 

a elaboração de um diagnóstico estratégico da Fundação, a partir do qual se definiu as 

ações prioritárias a serem executadas, a fim de que a entidade possa atuar de forma 

abrangente e com foco nas necessidades da comunidade portuária. Referido trabalho foi 

apresentado ao comitê de Aprovação, integrado pela Codesp, CAP, Prefeitura Municipal 

de Santos e Conselho Curador da Fundação Cenep. 

O Cenep desenvolveu outras atividades durante este ano, voltadas para o 

trabalhador portuário. Em cooperação com a SEP/PR, a Fundação recebeu, em março, um 

seminário de capacitação para gestores que atuam nos portos brasileiros. O evento foi fruto 

de Acordo de Cooperação firmado no ano passado entre a SEP/PR e o Centro de 

Treinamento Portuário de Antuérpia, Bélgica (Apec). Em cinco dias, foram tratados os 

temas:  gestão portuária. 

Como difusora de experiência, a Codesp recebeu um grupo de técnicos do Porto 

africano de Cotonou, localizado no Benim. O grupo participou em maio de um programa 

de capacitação oferecido pela Codesp nas áreas de gestão portuária, logística, segurança e 

meio-ambiente e marketing portuário. A programação constou de aulas, palestras e visita a 

terminais marítimos.  

O treinamento é fruto de Acordo de Cooperação Técnica com o governo do Benim 

em diferentes setores, promovido em conjunto com o Governo do Brasil, através da 

Agência Brasileira de Cooperação. Para contemplar a cooperação no setor portuário, a 

Codesp firmou com o país africano um projeto denominado Fortalecimento Institucional 

do Setor Portuário do Benim. Os cursos foram estruturados pela Autoridade Portuária de 

Santos e divididos em 4 módulos com fases desenvolvidas em Benim e no Brasil.  Os 

módulos elaborados pela Codesp consideraram diagnóstico realizado em Cotonou por 

técnicos da Companhia e colaboram para que o Porto africano possa aumentar sua 

eficiência em gestão portuária. 

Em maio, durante o I Fórum de Vigilância em Saúde do Trabalhador Portuário, 

realizado no Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e 

encerrado nas instalações do Centro de Excelência Portuária (Cenep), em Santos, a 

SEP/PR anunciou a inclusão de 40 novos cursos portuários no Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Eles vão abordar desde questões 

ambientais até saúde e segurança do trabalho. A expectativa é que as aulas comecem em 

2015 e que os cursos sejam ministrados no Cenep. Para a SEP/PR, está é a principal 

mudança nas condições de trabalho dos portuários desde a criação do novo marco 

regulatório. 

Além disso, os trabalhadores portuários avulsos (TPA) do Porto têm à sua 

disposição cerca de 13 cursos que integram o Programa de Ensino Marítimo (Prepom), da 

Marinha do Brasil em parceria com o Órgão Gestor de Mão-de-Obra (Ogmo). O Cenep foi 

homologado pelo Departamento de Portos e Costas da Marinha para ministrar os cursos.  

Foram capacitados 3.508 trabalhadores portuários em 97.972 horas. Os 

trabalhadores portuários contratados por operadores portuários somaram 316 e totalizaram 

40.512 horas de capacitação. Já os 3.192 trabalhadores portuários avulsos, perfizeram um 

total de 57.460 horas de treinamento. Os participantes foram divididos em 147 turmas, 
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distribuídas em quatro cursos (NR-20 e NR-35, arrumação e estivagem técnica e operação 

com cargas perigosas) integrantes do Prepom da Marinha do Brasil. 

 

5.3.5. Complexo Cultural 

Neste ano, foram efetuadas gestões para a implantação do Plano de 

Desenvolvimento, Etapas de Ocupação e Ações para abrigar as novas instalações 

administrativas, oficinas e serviços da Codesp, com a desocupação parcial das casas 2 e 3, 

bem como as suas reformas e restaurações, para instalação da biblioteca, hemeroteca, 

administração e gerência do Complexo Cultural. 

Os processos de contratação de serviços para acessibilidade, climatização e 

iluminação dessas instalações tiveram andamento, com a elaboração de novos termos de 

referência e especificações técnicas, bem como aquisição de bens, mobiliário e restauração 

de acervos e instalações.  

 

Com a conclusão das reformas das instalações de parte da antiga oficina mecânica, 

para a transferência dos acervos de modelagem, de equipamentos existentes no depósito de 

sucata do Canal 5 e de bens arqueológicos (encontrados na construção das Avenidas 

Perimetrais e nos trabalhos de dragagem), além de peças diversas transferidas por outros 

setores da Companhia, foram iniciados os processos de limpeza, restauração e guarda das 

peças. Foram elaborados, ainda,  estudos e preparação para certame licitatório visando a 

contratação de serviços de melhoria, modernização, recuperação e restauração de 

instalações prediais e acervos diversos. 

 

A exposição sobre a dragagem, como parte do Programa de Educação Ambiental, 

da Superintendência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente foi mantida na Pinacoteca 

Gafrée & Guinle. Foram realizados estudos de readequação das instalações na Pinacoteca 

para reabertura de exposições e eventos. 

 

O Museu do Porto atendeu, aproximadamente, 2.000 visitantes neste ano. Ampliou 

seu acervo, através de campanha de doações para essa finalidade, em cerca de 5.000 peças, 

fotos e documentos, transferidos por terceiros ou por outros setores da Companhia. 

O Complexo Cultural participou de eventos relacionados a atividades 

museológicas, junto ao Sistema Estadual de Museus (Sisem), da Secretaria da Cultural de 

São Paulo, sendo seu gerente eleito representante do Polo Museológico do Sisem na 

Baixada Santista (Orla Cultural). Os estudos para novo sistema de identificação das peças 

do acervo do Museu tiveram continuidade e foi elaborado o Plano Museológico para 

aquela instalação. 

 

O setor desenvolveu, também, campanha de resgate de locomotivas históricas 

cedidas à terceiros, pertencentes ao patrimônio do Porto, que se encontram em outras 

cidades e vem acompanhando e gerenciando o processo de recuperação do acervo de 

negativos em vidro, objeto do Edital ProAC 26/2013, do Governo do Estado de São Paulo. 

 

Foram elaborados os estudos e iniciado o processo de depoimentos para o projeto 

de memória viva, denominado Porto Vivo Eu Vivi. 

 

Com relação à biblioteca, foram instaladas novas estantes e efetuou-se  

higienização, restauração, reclassificação e acondicionamento dos livros nas estantes, bem 
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como informatização do processo de reclassificação e pesquisa de títulos de, 

aproximadamente, 5.000 volumes. 

 

O programa Fale Bem, contando com a colaboração de empresas parceiras, 

atendeu, diariamente, através de tratamento fonoaudiólogo, a 240 pacientes, selecionados 

entre filhos de portuários e da comunidade carente da região, num total de 2.160 avaliações 

e triagens. 

 

5.3.6. Ações de Promoção e Patrocínio 

 

A Codesp manteve seu foco de atração de potenciais investidores e 

movimentadores de cargas, divulgando suas ações junto aos segmentos ligados às 

atividades de comércio exterior, no esforço de fortalecer a imagem do Porto e aumentar o 

volume de suas movimentações de cargas. Para isso foram estabelecidos encontros, visitas 

e participações em eventos, envolvendo entidades nacionais e internacionais, 

governamentais, grupos empresariais e acadêmicos. Foram recepcionadas 130 delegações, 

envolvendo 2.367 visitantes.  Desse total, 37 foram empresariais, permitindo contato com 

354 profissionais, sendo 26 nacionais e 11 internacionais. 

A Codesp recepcionou, ainda, 43 delegações governamentais, envolvendo 308 

integrantes, das quais 24 foram nacionais e 19 internacionais. Quanto às acadêmicas, 

totalizaram 50 recepções, envolvendo 1.705 estudantes e professores. Esses números 

representam, aproximadamente, uma visita a cada 2 dias úteis, com média de 18 visitantes 

por recepção. 

Nas ações de promoção da Codesp cabe ressaltar a assinatura, em 31 de março, de 

um Acordo de Cooperação entre as autoridades portuárias de Santos e Livorno (Itália), 

objetivando desenvolver  intercâmbio técnico e econômico entre os dois Portos. Por este 

Acordo, Santos e Livorno estabelecem um canal de informações comerciais e econômicas 

relacionadas ao tráfego marítimo entre os Portos e suas regiões.   

Cabe destacar a visita de representantes do Porto de Duqm, administrado pela 

Autoridade da Zona Econômica Especial de Omã, que engloba complexo formado por 

instalações portuárias, plataforma logística e indústria de transformação. Situada no centro 

leste de Omã e banhada pelo mar Arábico, entre a península Árabe e a Índia, Duqm é uma 

cidade que experimenta um acelerado crescimento, impulsionado pela instalação da zona 

especial criada em 2007. 

O Porto de Santos recebeu, ainda, a visita de uma comitiva de magistrados da 

Justiça Federal e Estadual no dia 29 de abril. Os juízes vieram ampliar seus conhecimentos 

sobre o complexo portuário e compreender melhor os procedimentos operacionais e 

administrativos do setor. 

Em março, uma comitiva do Exército Brasileiro, após visita à Codesp, realizou uma 

operação para verificar a adequação das instalações das empresas instaladas no Porto de 

Santos às normas de armazenamento e manuseio relativas a produtos controlados por 

aquela instituição militar e de regularização documental das empresas, no que se refere ao 

que pretendem ou possam armazenar e transportar. A fiscalização foi procedida pela 2ª 

Região Militar, São Paulo, e pela 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, Guarujá, através de 

suas Seções de Fiscalização de Produtos Controlados. 

O principal propósito da ação é orientar e regularizar essas atividades nas empresas, 

segundo o que prescreve a normativa de fiscalização de produtos controlados, com vistas à 
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segurança da população, de colaboradores e das instalações e à transparência dos processos 

operacionais de controle e gestão.  

A empresa se fez presente, também, em seis feiras de negócios, destacando-se a 

Intermodal South América 2014, em abril, e a Expo Scala 2014, em novembro. A 

participação da Companhia nesses fóruns é estratégica para expor seu potencial, qualidade 

dos serviços e eficiência. 

Com relação aos patrocínios, a Codesp promoveu, no dia 20 de outubro, uma 

oficina com os interessados em ter seus projetos patrocinados pela empresa em 2015. O 

evento esclareceu dúvidas sobre os procedimentos e critérios para apresentação de projetos 

nas áreas de cultura, educação, esporte, social e ambiental. Os critérios estão estabelecidos 

no Regulamento de Patrocínios 2014/2015, no website da Codesp. 

Entre os patrocínios selecionados em 2013 e  viabilizados em 2014 destacam-se os 

projetos Guri – programa de educação musical da Secretaria de Estado da Cultura de São 

Paulo, voltado para crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos; o evento Tarrafa Literária 

da Realejo Editora; Judô ao Alcance de Todos, da Liga de Judô do litoral; Oficinas Querô, 

do Instituto Querô; Orquestra do Porto de Santos (OPOS), da Theotokos Produções e o 

livro Olhares – da Tela à Fotografia, do Estúdio 58 Editora Ltda.. 

Neste ano, selecionou-se para ocorrer em 2015 os patrocínios aos projetos 

Guerreiros sem Armas, do Instituto Elos Brasil; Mantas do Brasil, do Instituto Laje Viva; 

Descida das Escadas de Santos, da Confederação Brasileira de Mountain Bike; OPOS 

2015, da Theotokos Produções Artísticas e Eventos Ltda; XIX Fescete – Festival de Cenas 

Teatrais, da Tescom Promoções Artísticas e Culturais Ltda.; e 4º Santos Jazz Festival, da 

GPA-Gestão de Negócios e Projetos Culturais Eireli-EP.  

5.3.7. Sustentabilidade 

A Codesp tem buscado o desenvolvimento do Porto de Santos, preservando seus 

recursos naturais e mantendo a convicção de que, juntamente com os terminais portuários 

instalados dentro do Porto Organizado, operadores, prestadores de serviços, clientes e 

órgãos públicos, pode e deve dar uma grande contribuição para que esse objetivo seja 

atingido. Abaixo os principais resultados alcançados. 

A dragagem de aprofundamento do canal de navegação para a cota -15 metros, 

contratada pela SEP/PR,  foi concluída  em  junho de 2012.  

As licenças ambientais para dragagem de aprofundamento previam a continuidade 

dos programas de monitoramento do Perfil Praial e dos Manguezais após o término da 

obra. Esse trabalho se estendeu ao longo de 2014 e recebeu investimentos da Codesp de, 

aproximadamente, R$ 879,3 mil.  

A área ambiental já está desenvolvendo estudo para obtenção da Licença de 

Instalação (LI) para o aprofundamento de berços e seus acessos para a cota de -15 metros. 

Esse empreendimento já possui a Licença Prévia nº 290/08. A meta para 2015 é elaborar o 

referido estudo ambiental. 

A Companhia obteve junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em 19/08/2013, a Licença de Instalação nº 

961/2013, que abrange a dragagem de manutenção dos berços, acessos e canal de 

navegação e viabilizou o cumprimento de suas condicionantes, que vincularam a execução 

das atividades à realização de um Plano Básico Ambiental composto por dez programas. 
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Com exceção do Programa de Monitoramento dos Sedimentos – Sedimentologia e 

Geoquímica e de Monitoramento da Qualidade Ecotoxicológica dos Sedimentos, todos os 

outros foram executados neste ano.   

O programa de Gestão Ambiental e Controle da Dragagem e o subprograma de 

Capacitação dos Trabalhadores das Obras, componente do Programa de Educação 

Ambiental, foram desenvolvidos por equipe técnica da Codesp.  

A deposição dos sedimentos da dragagem de manutenção dos berços e acessos, que 

antes era feita na antiga Área de Descarte, licenciada pela Companhia  Ambiental do 

Estado de São Paulo (Cetesb), passou a ser realizada no Polígono de Disposição Oceânica 

(PDO). O órgão ambiental estadual determinou a implantação do programa de 

desmobilização daquela antiga área de descarte. Por conta da necessidade de um período 

de transição para interrupção do uso do local, a Cetesb emitiu a Licença de Operação nº 

2126/13, com prazo de validade de seis meses, para que fossem feitos os ajustes 

necessários.  

Após esse período (09/07/2013), foi implantado o programa de desmobilização da 

antiga área de descarte, que se estendeu até este ano, objetivando monitorar e verificar a 

recuperação ambiental do local.  

Alguns terminais portuários passaram a contratar os serviços de dragagem das suas 

áreas de atracação, a exemplo da ADM do Brasil, Terminal XXXIX, Brasil Terminal 

Portuário (BTP), Ecoporto Santos e Rumo Logística.  Como esses terminais solicitaram 

autorização para executar as atividades de dragagem de forma amparada pela Licença de 

Instalação Nº 961/2013, a Autoridade Portuária tomou providências para que se 

inteirassem das exigências contidas na LI, bem como os procedimentos ambientais para 

uso do documento “Procedimentos para utilização do polígono de disposição oceânica 

(PDO)”.   

Todos os Programas Ambientais constantes da LI Nº 961/2013, (com exceção dos 

Programas de Monitoramento dos Sedimentos – Sedimentologia e Geoquímica e de 

Monitoramento da Qualidade Ecotoxicológica dos Sedimentos) foram desenvolvidos ao 

longo deste exercício, garantindo-se o cumprimento das condicionantes estipuladas pelo 

Ibama e pela Cetesb. 

Foram aplicados ao longo deste ano pela Codesp, aproximadamente, R$ 2,8 

milhões, para a execução dos programas ambientais previstos na LI Nº 961/2014 e R$ 

600,7 mil para o desenvolvimento do Programa de Desmobilização da Antiga Área de 

Descarte. 

Verificou-se que alguns berços de atracação e seus acessos não haviam sido 

contemplados e que eram necessárias alterações em dados referentes às cotas de projeto. 

Além disso, um estudo contratado pela Codesp apontou a necessidade de alteração do 

volume de sedimentos a ser dragado. Dessa forma, as informações referentes às dragagens 

de manutenção para a cota de projeto dos berços de atracação e seus acessos foram 

reanalisadas, elaborando-se um relatório contemplando o plano de dragagem (parque de 

equipamentos, batimetrias e cronograma), reapresentação da caracterização dos sedimentos 

e o estudo sobre a taxa de assoreamento. Esse material foi entregue ao Ibama, com o 

objetivo de ser retificada a LI Nº 961/13, para que incorporasse os berços de atracação e 

acessos, bem como a retificação das cotas e volumes autorizados. 

Em maio, com o intuito de retificar e complementar o material anteriormente 

protocolado naquele órgão ambiental, a Codesp encaminhou as informações das áreas de 
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atracação e as cotas de projeto que deverão ser levadas em consideração durante o 

processo.  

Os valores gastos neste ano para possibilitar a gestão e/ou o licenciamento 

ambiental das diferentes obras de dragagem, em andamento ou a serem realizadas, 

somaram R$ 5,9 milhões.  

No início do ano, a Codesp procedeu à análise técnica do anteprojeto de dragagem 

de manutenção e de readequação da geometria do canal de acesso aquaviário e dos berços 

de acostagem e a encaminhou à SEP/PR. A partir dessa análise, verificou-se a necessidade 

de submeter o projeto de retificação da geometria do canal de navegação ao Ibama, tendo 

em vista prever a execução de atividades de dragagem de aprofundamento em 

determinados trechos do estuário, não contempladas na LI nº 666/09 e não apresentadas ao 

órgão ambiental no processo de obtenção da Licença de Instalação nº 961/2013. 

Para subsidiar a análise do órgão ambiental e com base em solicitações referentes 

às obras de natureza similar, foi constatada a necessidade, durante o projeto básico, de se 

desenvolver estudos técnicos que contemplassem diagnósticos da qualidade dos 

sedimentos das áreas de aprofundamento, face ao disposto na Resolução Conama nº 

454/2012, quanto à estabilidade de talude, de eventuais prejuízos a estruturas costeiras 

edificadas e de possíveis alterações significativas na hidrodinâmica e transporte de 

sedimentos. Assim, a Codesp entregou no ao órgão ambiental Federal o referido 

anteprojeto e um Parecer Técnico com considerações ambientais, restando, apenas, a 

elaboração do relatório final.   

Para o estudo de caracterização físico-química e ecotoxicológica dos pacotes 

(polígonos) sedimentares que serão dragados a partir da obra de retificação do canal de 

navegação foram aplicados cerca de R$ 770,8 mil. 

A Codesp está realizando uma série de obras de reforço e ampliação do cais 

existente, contando com recursos do PAC. Todos os empreendimentos deverão passar por 

um processo de licenciamento ambiental junto ao Ibama. 

Foram concluídos os segmentos I, II, III-1 e III-2, da Fase 1 do projeto. Os 

trabalhos foram paralisados no mês de abril, sendo retomados em junho, no início do 

trecho IV. Foram realizados monitoramentos, sob o aspecto ambiental, sanitário e de 

segurança do trabalho, cujos relatórios semanais, mensais e semestrais, já foram entregues 

ao Ibama. 

Para responder com eficácia às demandas para movimentação de granéis líquidos, a 

Codesp vem executando a obra de recuperação estrutural do píer do Terminal para Granéis 

Líquidos da Alemoa (Tegla), inserida no PAC. O Gerenciamento Ambiental do 

empreendimento compreende o atendimento às condicionantes da Licença nº 

02027.006765/2013-11, do Ibama, por meio da execução do Programa Ambiental de 

Construção.   

Para a viabilização dessa obra a Codesp apresentou ao órgão ambiental Federal a 

metodologia construtiva, bem como os cuidados operacionais e ambientais a serem 

adotadas para mitigação e minimização dos impactos ambientais eventualmente gerados. 

Essas apresentações viabilizaram o entendimento dos procedimentos operacionais e 

ambientais da obra por parte do órgão ambiental, que expediu a Licença de Instalação nº 

896/12, de 23/11/12. O Plano de Gerenciamento Ambiental, finalizado e aprovado pela 

Codesp, foi entregue ao Ibama para obtenção de anuência, visando ao início da obra.  
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Ao longo do ano, foram efetuadas tratativas com o órgão ambiental para definir o 

escopo do programa de Monitoramento da Qualidade da Água, ficando estabelecido que 

ele será realizado em três pontos distribuídos nas adjacências dos cais dos Armazéns 12A 

ao 23.   

Além disso, a LI nº 896/12 elenca duas condicionantes referentes à presença de 

patrimônio legalmente protegido no entorno do local da obra. Considerando o diagnóstico 

dos bens tombados, localizados na área de entorno dos Armazéns 12A ao 23, a Codesp 

contratou, neste ano, as etapas de monitoramento arqueológico e educação patrimonial.  

A Companhia obteve anuência do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 

Santos (Condepasa) e do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico (Condephaat)  para as referidas obras, protocolando no Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) projeto de pesquisa visando a obtenção 

de portaria em nome da arqueóloga contratada.  

Com relação a uma das condicionantes, foi realizado em dezembro levantamento 

fotográfico detalhado dos bens tombados, que passa a funcionar como um marco inicial da 

situação atual dos bens. Foram analisados e aprovados os planos de Saúde e Segurança do 

Trabalho do Consórcio e suas subcontratadas, com vistas ao cumprimento de 

condicionantes da licença ambiental.  

Alguns componentes da estrutura de acostagem dos berços de atracação na Ilha do 

Barnabé foram se desgastando ao longo do tempo, por estarem expostos às intempéries do 

ambiente e agressões físicas atreladas às próprias atividades portuárias. Entre as estruturas 

que vêm sofrendo a ação destes processos degenerativos, estão as estacas prancha do cais e 

de sustentação, os dolfins de atracação e suas passarelas de acesso. Assim, houve a 

necessidade de obras civis para a recuperação de toda a estrutura existente, visando 

garantir sua integridade e estabilidade.  

O processo de licenciamento da obra se dará de forma simplificada, com dispensa 

de licença prévia e emissão direta da licença de instalação. Foi finalizado o Estudo 

Ambiental Simplificado (EAS) do empreendimento. O término do estudo só foi possível 

com a definição do processo construtivo da obra, ocorrido em junho. O Ibama recebeu 

referido Estudo em 1º de outubro, juntamente com o pedido de expedição da licença 

ambiental. 

Resíduos Sólidos 

Através de empresa contratada para os serviços de coleta, transporte e destinação de 

resíduos sólidos perigosos foram destinados 3.925 lâmpadas; 1.335 reatores; 19,65 

toneladas de resíduos sólidos contaminados com óleo; 1 tonelada de piche e 2 toneladas de 

graxa. 

A Codesp implantou uma versão atualizada da Planilha de Inventário Mensal de 

Resíduos Sólidos, abrangendo a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos (IN nº 13/2012 – 

Ibama) e dados padronizados de declaração, a fim de permitir uma melhor interpretação e 

tabulação das informações declaradas mensalmente pelos terminais. 

Quanto ao licenciamento das autoclaves, para facilitação no processo licitatório, foi 

apresentada uma proposta ao Ibama de junção desse processo ao de regularização 

ambiental do Porto de Santos.  

No que se refere às centrais de resíduos, após a definição dos seus 

dimensionamentos e localização, iniciou-se a elaboração de projeto e execução das obras. 
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Cabe, ainda, destacar o início da elaboração do termo de referência para coleta, 

transporte e destinação de resíduos do terminal outrora arrendado à Vopak Brasil S.A, na 

Ilha do Barnabé.  

Na área de Itatinga foi iniciado trabalho de remoção da sucata existente ao lado do 

“galpão da fazenda”. A sucata tem sido segregada,  transportada e armazenada no pátio de 

sucatas localizado no Canal 5 

Terminal Pesqueiro de Laguna 

A Codesp deu continuidade à demanda de investigação e remediação de uma 

pequena área contaminada do Terminal Pesqueiro de Laguna. O Relatório de Investigação 

Confirmatória foi encaminhado à Fundação do Meio Ambiente (Fatma), órgão ambiental 

do Estado de Santa Catarina, propondo remoção do solo contaminado e nova investigação. 

A proposta foi aceita, o solo contaminado foi removido e destinado adequadamente. 

Quanto ao licenciamento ambiental, aguarda-se pronunciamento da Fatma quanto à 

consulta de necessidade ou dispensa de licenciamento, já protocolada pela Codesp. 

Fiscalização Ambiental  

Foram realizadas diversas vistorias nas áreas arrendadas, com focos na fiscalização 

de resíduos e emissão de material particulado. Desse trabalho resultou a cobrança de ações 

junto aos terminais e, em alguns casos, autuações, para que adequassem o sistema de 

gestão, seus procedimentos operacionais e removessem resíduos dispostos irregularmente. 

Além disso, foram realizadas vistorias no trecho dos armazéns 1 ao 8, que 

desencadearam diversas ações da Codesp, entre as quais a  remoção de resíduos, 

capinação, organização, fechamento de acessos, intensificação na fiscalização e 

desmobilização de estruturas. 

Serviços de Alimentação 

Em agosto a empresa designou um grupo de trabalho para elaborar um diagnóstico 

sobre a demanda de serviços de alimentação no Porto de Santos, para definir áreas para 

implantação dos referidos serviços e diretrizes técnicas para licitação dessas áreas. 

Efluentes 

São efetuadas vistorias periódicas com o objetivo de fornecer orientações técnicas 

aos arrendatários, de forma a garantir a preservação dos sistemas existentes de coleta e 

destinação de efluentes além de coletar informações acerca do seu gerenciamento nos 

terminais. 

Sinistros 

No ano de 2014, ocorreram três incêndios em terminais do Porto, sendo dois 

açucareiros. Os sinistros atingiram os terminais da Marimex, em 19 de junho, da Rumo 

Logística, dia 03 de agosto, e de Exportação de Açúcar do Guarujá (Teag), no dia 20 de 

outubro.  

A Codesp, preocupada com essas ocorrências, realizou nos dias 17 e 18 de 

dezembro, o seminário “Prevenção e combate a incêndios em terminais de movimentação 

de açúcar a granel no Porto de Santos”.  

Abastecimento de água a embarcações 

A Codesp é responsável pelo cadastramento das empresas que fornecem água 

potável às embarcações atracadas no Porto. Também é a principal fornecedora de água 
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potável para navios, sendo que a atividade é realizada através da empresa Let Soluções em 

Engenharia. Até meados de outubro, a empresa Valim Serviços Técnicos Ltda. era a única 

empresa, além da Autoridade Portuária, credenciada para efetuar o fornecimento de água 

para as embarcações, todavia, a Cristalmar Transportes Marítimos Serviços e Reparos 

Ltda. efetuou seu cadastramento e está apta para realizar suas atividades dentro da área do 

Porto. 

Em 01 de abril, o Consórcio Cembra–Gerconsult assumiu os serviços de operação e 

manutenção das estações de tratamento de água e esgoto localizadas em áreas sob 

administração da Codesp, até então desenvolvidos pela empresa Water Port S/A 

Engenharia e Saneamento. A Companhia efetua o acompanhamento ambiental das 

atividades, através da análise dos laudos de potabilidade de água e de análise dos efluentes 

tratados, verificando o atendimento às legislações vigentes. 

Drenagem Pluvial 

No que se refere à drenagem pluvial, a Codesp fiscalizou o sistema existente no 

Porto, visando garantir  o escoamento das águas pluviais de forma adequada e isenta de 

material poluente. Além disso, solicitou a todos os terminais as plantas do sistema de 

drenagem pluvial, fonte de efluentes e drenagem de óleo. Essas informações permitirão 

otimizar o processo de fiscalização e controle da qualidade da água estuarina, bem como 

atualizar o conhecimento acerca do sistema de drenagem pluvial do Porto. 

Passivos ambientais 

A Codesp removeu 413,17 metros de tubulações no cais do Saboó. Os dutos foram 

limpos e disponibilizados para possível venda como sucata. 

Iniciou-se, também, a remediação ambiental, pela técnica Dual Phase Extraction 

(DPE), para remoção de fase livre densa não aquosa de contaminante em área anexa ao 

Galpão C, na Alemoa, com prazo de 20 meses. 

Além disso, a Companhia  promoveu tratativas com a Petrobras Distribuidora S.A., 

para remediação de área contaminada, localizada na região de Outeirinhos (posto de 

abastecimento desativado-Sever), às expensas daquela empresa. 

No que se refere à remediação ambiental na área do antigo “Posto Cais 

Combustíveis Ltda.” (Centro Histórico), foram finalizadas as campanhas de 

monitoramento de águas subterrâneas para encerramento. Em sequência, foi encaminhado 

o Relatório Técnico Final à Cetesb, visando à obtenção de parecer técnico de reabilitação 

da área para o uso declarado. 

Remoção de tubulações 

Foi elaborado um Termo de Referência objetivando licitar a remoção dos dutos 

desativados na região da Alemoa e Saboó, bem como a remoção das estruturas de 

sustentação da tubulação e das válvulas de controle existentes.  

A Companhia abriu certame licitatório para contratação de empresa para realizar 

investigação ambiental na região da antiga área de tancagem de combustíveis e remover 

eventuais linhas de dutos desativadas ainda existentes em área situada entre os bairros do 

Saboó e Valongo, em Santos. 

Fauna e flora  

A Codesp elaborou projeto de recuperação ambiental de uma área de 936 m², 

localizada no sopé do Morro do Jabaquara, na confluência entre as Rua Nilo Peçanha e a 

Rua Joaquim Távora, de propriedade da União, mas sob sua responsabilidade, adotando a 
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metodologia de condução da regeneração natural de espécies nativas. O projeto foi aceito 

pelo Centro Técnico Regional de Fiscalização III – Santos da Coordenadoria de 

Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente-Santos. 

Atendimento a emergências 

A Codesp e sua contratada Alpina Briggs, especializada no combate a acidentes 

ambientais, realizaram atendimentos a 32 ocorrências de emergência de mitigação de 

danos ao meio ambiente, provenientes de derramamento de óleo e/ou produtos perigosos 

em terra e mar. A empresa também acompanha as ações mitigatórias promovidas pelos 

operadores e arrendatários, quando de incidentes em suas áreas e no cais público. 

Revisão do PEI  

No âmbito da regularização ambiental do Porto, a Codesp atualizou o Plano de 

Emergência Individual (PEI), conforme Resolução Conama nº 398, o qual se encontra sob 

análise do órgão ambiental. 

Segurança ocupacional 

A Companhia adquiriu novos equipamentos de avaliação quantitativa de riscos 

ocupacionais, visando sua autonomia no campo das avaliações ambientais,  objetivando a 

complementação de seu programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e futura 

emissão de laudo de avaliação das condições ergonômicas. 

Vistoria do Corpo de Bombeiros 

A Codesp está elaborando Termo de Referência para a contratação de empresa 

especializada em projetos de instalações de prevenção e combate a incêndios, visando a 

obtenção e/ou renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros de todas as suas 

edificações. 

Poluição Sonora 

A empresa recebeu os equipamentos de medição e iniciou o monitoramento do 

ruído ambiental provocado pelas atividades do Porto, visando à obtenção das licenças 

ambientais a serem emitidas pelo Ibama para a realização das obras contratadas. 

Saúde Pública 

O atendimento a tripulantes e passageiros que desembarcarem no Complexo 

Portuário apresentando sintomas de Ebola deverá ser feito por equipe médica da Anvisa. 

Essas pessoas serão  encaminhadas ao Hospital Emílio Ribas, na Capital. A determinação 

foi definida após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar estado de emergência 

por conta da epidemia da doença no oeste da África. Segundo a OMS está é a mais 

importante e mais severa epidemia da doença em quatro décadas. Para o Ministério da 

Saúde, as chances da doença surgir no país são muito baixas. Ninguém entra nos navios 

antes dos profissionais da Anvisa liberarem.  

A SEP/PR tratou da atualização e adaptação do Plano de Contingência para 

Emergências de Saúde Pública e do Sistema de Acompanhamento de Saúde Pública nos 

Portos, em parceria com a Anvisa. O plano prevê o registro e o controle das atividades, se 

houver casos suspeitos, e a imediata viabilização das ações previstas no plano operacional, 

além do gerenciamento de resíduos provenientes de embarcações e do Plano de Manejo de 

Avifauna.  

No dia 22 de agosto foi realizada uma primeira reunião na sede do Sindicato da 

Administração Portuária (Sindaport), com participação da Codesp, SEP/PR, Anvisa e 
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sindicalistas para prestar esclarecimentos sobre o Ebola. No dia 4 de setembro foi 

promovido novo encontro, nas instalações da Codesp, para tratar dos riscos de 

contaminação. Participaram trabalhadores portuários, representantes de terminais e Anvisa. 

Foi elaborado, também, um boletim pela Codesp e Anvisa, com a colaboração do 

Sindaport, para maiores esclarecimentos sobre o vírus Ebola aos trabalhadores portuários. 

No dia 10 de dezembro, pela primeira vez,foi realizado um simulado para caso 

suspeito de Ebola em um Porto, com uma embarcação não atracada. Santos foi o Porto 

escolhido. O objetivo foi colocar em prática o protocolo elaborado para essa situação, 

servindo como treinamento das instituições envolvidas, em condições que simulam um 

caso real. O exercício foi promovido pelo Ministério da Saúde, SEP/PR e Codesp, além da 

Anvisa, em parceria com outras doze instituições. Ao todo, mais de 150 pessoas 

participaram da simulação.  

Animais domésticos 

O programa da Codesp de Controle da População de Animais Domésticos no Porto 

de Santos está reduzindo os impactos aos quais esses animais ficam expostos na área 

portuária e em seu entorno.  Desenvolvido há cerca de três anos, a iniciativa abrange ações 

de captura e esterilização de cães e gatos, além de encaminhamento dos animais com maior 

potencial de adoção.  

Vetores e Pragas Urbanas 

O controle de vetores desenvolvido pela equipe de saúde pública da área de meio 

ambiente tem como pilares as inspeções nas áreas públicas ou arrendadas, a cobrança de 

evidências documentais das ações desenvolvidas pelos terminais, a capacitação da equipe 

técnica da Codesp e a contratação de empresas especializadas para realizar o controle nas 

áreas da Companhia. O trabalho foi dividido em três sub temas: controle do mosquito 

Aedes aegypti, controle de pragas urbanas e  controle de pombos. 

Em setembro foi elaborado o Plano de Inspeção dos Terminais de Granéis Sólidos 

do Porto de Santos e cada técnico de meio ambiente ficou responsável por inspecionar um 

grupo de terminais.  

Neste ano foi dada continuidade aos trabalhos para o controle do mosquito 

transmissor da dengue, Aedes Aegypti. Manteve-se a sistemática de Núcleos de Prevenção 

à Dengue (NPD) dos terminais portuários, os quais desenvolvem ações semanais para a 

identificação de potenciais criadouros do mosquito. Os núcleos das arrendatárias, 

regulamentados através da Resolução DP nº 09/14, devem entregar um plano anual de 

ações e os relatórios mensais das atividades no período. Foram recebidos 371 relatórios 

mensais com uma média de 97,6% de atendimento por parte dos terminais. 

Iniciou-se a reestruturação do controle de pragas urbanas (principalmente ratos, 

baratas, moscas e cupins). Para isso foram realizadas reuniões, em agosto, com os 

terminais do corredor de exportação e, em outubro, com todos os terminais. Nesses 

encontros, as unidades portuárias foram informadas da importância do envio dos relatórios 

das empresas contratadas para fazer o controle de pragas urbanas em suas áreas, bem como 

das evidências de rotinas de limpeza dos resíduos de movimentação de granéis. Estes 

relatórios começaram a ser entregues em novembro, referentes ao controle de pragas de 

outubro. 

Para o controle de pombos, foi realizado um teste com uma tecnologia que se 

mostrou promissora. Trata-se de um reator eletromagnético que atua no sistema de 

orientação dos pombos, causando incomodo, fazendo com que a ave se afaste do local 
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onde está instalado o equipamento. Esse teste está sendo conduzido na Delegacia de 

Atendimento ao Turista,onde se observa  a presença de grande quantidade de pombos, 

devido à proximidade de um terminal de granéis sólidos de origem vegetal. 

Regularização Ambiental  

Em fevereiro e junho deste ano, a Codesp acompanhou uma delegação de técnicos 

do Ibama de São Paulo, Santos e Brasília para vistoria na margem direita e esquerda do 

Porto, bem como em Itatinga e linhas de transmissão. Além disso, também foram feitas 

visitas às comunidades vizinhas ao Porto. 

Outras Ações 

A área ambiental prestou apoio técnico para caracterização preliminar da vegetação 

dos locais de implantação das estações remotas do Sistema de Gerenciamento de 

Informações do Tráfego de Embarcações, o Vessel Traffic Management Information 

System (VTMIS). Dentro dos locais pretendidos, foram selecionadas áreas que causem 

menor impacto ao meio ambiente: Ilha da Moela (Estação Alfa), Forte de Itaipu (Estação 

Bravo), Terminal de Granéis de Guarujá (TGG) / Terminal da Cargill (Estação Charlie)  e 

Ilha do Barnabé (Estação Delta). 

 

Estacionamento da Alemoa 

Efetuou-se a contratação de serviços de levantamento fitossociológico e faunístico, 

além de avaliação da qualidade do solo e água subterrânea, para diagnóstico ambiental 

objetivando as licenças/autorizações ambientais para a implantação de um estacionamento 

para caminhões na Alemoa. 

 

Embarcação Soçobrada  

De acordo com as prospecções subaquáticas realizadas pela empresa Documento 

Antropologia e Arqueologia Ltda. durante a obra de dragagem de aprofundamento do canal 

de navegação, foi constatada uma embarcação parcialmente enterrada, com o cavername e 

casco em madeira, medindo cerca de 35 metros, nas adjacências do cais da Ilha do 

Barnabé, a leste do segundo dolfim do lado Bocaina.  

Tendo em vista que a embarcação se encontra na área de influência direta da obra 

de recuperação estrutural do cais da Ilha do Barnabé, será necessária a realização de estudo 

para avaliar os impactos do empreendimento sobre o casco, tendo em vista seu potencial 

arqueológico, histórico e cultural.  Assim, foram adotadas providências para viabilizar um 

levantamento histórico da embarcação, bem como de sua posição e dimensões exatas, por 

meio de sonar de varredura lateral e batimetria multifeixe. 

Essa pesquisa deverá contemplar uma análise sobre as obras e sua intervenção junto 

à embarcação soçobrada, bem como um plano de monitoramento para minimizar os 

impactos, que será protocolado no Iphan, a fim de possibilitar a obtenção de uma Portaria e 

da Licença de Instalação para o empreendimento. 

 

Ampliação do Píer da Alemoa  

A Codesp espera implantar dois novos berços de atracação no terminal para granéis 

líquidos da Alemoa. No que se refere ao licenciamento ambiental da obra, já foi 

protocolado no Ibama o relatório de caracterização do empreendimento.  
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Com a promulgação da Lei nº 12.815/2013, a área onde seria construída a obra foi 

incluída no programa de arrendamentos da SEP/PR. 

Diante da possibilidade de um futuro arrendatário viabilizar o licenciamento 

ambiental de um projeto próprio, optou-se por informar ao Ibama, em abril, que não seria 

dada continuidade ao processo de licenciamento, até que houvesse uma definição sobre 

essa questão. Posteriormente, no dia 09 de junho, o Ministério Público do Estado de São 

Paulo determinou que o órgão ambiental retomasse a análise da documentação 

encaminhada anteriormente, visando à elaboração do Termo de Referência para 

contratação do estudo ambiental para licenciamento da obra.  
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5.4. Informações sobre indicadores de desempenho operacional 
 

Quadro A.5.4 – Indicadores de Desempenho 

1) RME: Estabele a receita operacional líquida média auferida por cada empregado considerando o contingente total 
2) TPD: Mede a participação dos dispêndios da empresa em relação ao total da Receita Operacional 

3) TPP: Mede os gastos com pessoal e encargos sociais em relação à Receita Operacional 

4) PL: Mede a variação do Patrimônio Líquido ano a ano, excluindo-se os créditos recebidos da União Federal, a título de 
aumento de capital. 

5) Índice de Segurança no Trabalho: Indica o índice de redução no número de acidentes de trabalho  

Denominação 
Índice de 

Referência 

Índice 

Previsto 

Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

1) Receita Média por 

Empregado –RME 
R$ 471 R$ 487 R$ 492 Anual 

Receita Operacional Líquida / Número 
de Empregados 

(R$ mil/empregados) 

2) Taxa de Participação – 

TPD* 
73,2% 73,2% 84,4% Anual 

Despesas Operacionais / Receita 
Operacional 

(%) 

3) Taxa de Participação-TPP** 31,1% 33,6% 33,5% Anual 

Despesas com pessoal e encargos sociais 

/ Receita Operacional 
(%) 

4) Patrimônio Líquido -PL*** 7,7% 8,0% 2,7% Anual 

Patrimônio Líquido – Créditos da União 

para Aumento de Capital 
(%) 

5) Índice de Segurança no 

Trabalho 
4 3 7 Anual Número de acidentes de trabalho 

6) Execução Orçamentária de 

Investimentos 

30,20% 

(média 03 anos) 
30,00% 54,00% Anual 

(Valor realizado até o mês / Valor 
Previsto até o mês) x 100 

(%) 

 7) Retorno sobre o Capital 

Ajustado 

7,83% 

(média 03 anos) 
12,21% 6,76% Anual 

(EBITDA  do exercício corrente / PL + 

Empréstimos + Financiamentos) x 100 
(%) 

8) Somatório Carga Bruta 
105.264 

(média 03 anos) 
120.000 111.100 Anual 

Somatório da tonelagem das cargas 

movimentadas 
(milhares de toneladas) 

9) Capacitação dos 
funcionários 

21,89 
(média 03 anos) 

20,00 22,00 Anual 

Horas de capacitação por funcionário 

próprio em conformidade com o plano 
de capacitação. 

(horas) 

10) Índice de desempenho 
ambiental 

0,00 
(média 03 anos) 

6,20 6,4 Anual 

Ponderação entre indicadores de 

conformidade da gestão ambiental 
portuária 

(nota de 0 à 10) 

11) Tempo médio de estadia de 

navios conteineiros 

40,67 

média 03 anos) 
52,70 27,53 Anual 

Tempo total entre Entrada e Saída de 

navios / número de navios 

(horas) 

12)  Tempo médio de estadia 

demais navios 

149,74 

média 03 anos) 
190,90 93,32 Anual 

Tempo total entre Entrada e Saída de 

navios / número de navios 
(horas) 

13)  Carga movimentada por 

funcionário próprio 

6.034,33 

média 03 anos) 
6.427,00 6.120 Anual 

Toneladas movimentadas / total de 

funcionários próprios 
(toneladas por funcionário) 

14) Avaliação Colegiada 

CGPAR / CONSAD 

8,00 

média 03 anos) 
8,00 8,4  

Avaliação CONSAD 

(nota de 0 à 10) 



166 

 

 

5.5. Informações sobre custos de produtos e serviços 
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6. Tópicos especiais da execução orçamentária e financeira 

6.1 Programação e Execução das despesas 
 

6.1.1 Programação das despesas 
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6.1.2. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total 

 

 

Análise Crítica da Realização da Despesa 

Programa de Dispêndios Globais - PDG/2014 

Porto de Santos e Terminal Pesqueiro de Laguna 

 

O limite do PDG foi estabelecido pelo Decreto nº 8.159 de 18/12/2013 e alterado 

pelo Decreto nº 8.382 de 29/12/2014 e pelo Ofício nº 1702/2014/MP/SE/DEST de 

19/12/2014, e engloba o Porto de Santos e o Porto de Laguna (APL/SC). 

Nas variações entre o "Limite" e o "Realizado" destaca-se: 

"Dispêndios de Capital" - realização de 53,6% devido, principalmente, a não 

execução de Investimentos no nível previsto, em decorrência de licitações em andamento 

ou sob júdice, devendo ocorrer a partir de 2015. 

"Dispêndios Correntes" - realização a menor de 2,2% devido, principalmente, a 

redução em Serviços de Terceiros, decorrente da menor execução em Serviços Técnicos e 
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Profissionais, bem como apropriação de contingências cíveis e trabalhistas, maior que o 

previsto. 

    
Em R$ mil 

DESCRIÇÃO LIMITE REALIZADO 
VARIAÇÃO 

ABSOLUTA % 

  A B C = B - A D = C/A*100 

RECURSOS        1.174.432        957.878       (216.554)             (18,4) 

Receita Operacional Bruta            907.087        897.229           (9.858)               (1,1) 

Tesouro Nacional            267.345           60.649       (206.696)             (77,3) 

DISPÊNDIOS        1.420.780     1.147.695       (273.085)             (19,2) 

DISPÊNDIOS DE CAPITAL            553.894        299.796       (254.098)             (45,9) 

Amortizações                2.251             2.251                    -                      -    

Dividendos /JCP                5.700             5.145               (555)               (9,7) 

Investimentos            545.943        292.400       (253.543)             (46,4) 

Recursos do Tesouro            330.259           93.120       (237.139)             (71,8) 

Recursos Próprios            215.684        199.280         (16.404)               (7,6) 

DISPÊNDIOS CORRENTES            866.886        847.899         (18.987)               (2,2) 

Pessoal            316.969        307.988           (8.981)               (2,8) 

Materiais e Produtos                5.107             3.689           (1.418)             (27,8) 

Serviços de Terceiros            215.204        192.741         (22.463)             (10,4) 

Tributos            128.798        112.164         (16.634)             (12,9) 

Demais Dispêndios            200.808        231.317           30.509               15,2  

          

RESULTADO          (246.348)      (189.817)          56.531              (22,9) 

 

6.2. Despesas com ações de publicidade e propaganda 

Quadro A.6.2 – Despesas com Publicidade 

Publicidade 

Programa/Ação orçamentária Valores 

empenhados 
Valores 

pagos 

Institucional  Oficina de Idéias Publicidade Ltda. 700.000,00 12.230,40  

Legal 

 Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 1.500.000,00  836.638,87  

Imprensa Nacional (DOU) 200.000,00 58.401,51 

Imprensa Oficial do Estado – Imesp (DOE) 300.000,00 129.952,02 

Mercadológica  - -  -  

Utilidade pública  - -  -  

  

A impressão do Relatório Anual de Administração 2013 foi a única ação 

viabilizada dentro do contrato de publicidade institucional, tendo em vista que o certame 

licitatório para contratação de Agência de Publicidade Institucional transcorreu no 

exercício de 2014, sendo concluído somente no final de outubro de 2014. Essa ação 



 

 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP 

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS 

 

170 

 

ocorreu em 27/11/2014. As ações de publicidade institucional ficaram suspensas, também, 

em função do período eleitoral, conforme estabelecido pela Instrução Normativa nº 6 da 

SECOM, de 14/03/2014. 

  

CONTRATOS EM VIGOR NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

  

Imprensa Nacional – Contrato DP/53.2011, de 30/12/2011 

Valor do Contrato: R$ 200 mil 

Contrato para veiculação de publicidade legal no Diário Oficial da União (DOU) 

(extratos de contrato; avisos de licitação; aditivos contratuais, etc.) 

  

Imprensa Oficial do Estado (IMESP) – Contrato DP/57.2011, de 30/12/2011 

Valor do Contrato:  R$ 300 mil 

Contrato para veiculação de publicidade legal no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(DOE) 

A Codesp é obrigada, por força da Lei das S/A, a publicar as atas das assembleias dos 
acionistas, bem como suas demonstrações contábeis, no DOE. 

  

Empresa Brasil de Comunicação (EBC) – Contrato DP-46A.2011, de 21/12/2011 

Contrato para veiculação de publicidade legal nos jornais privados 

Valor do Contrato: R$ 1,5 milhão 

A Codesp, por força de dispositivo legal da Presidência da República, é obrigada a veicular 
a sua publicidade legal em jornais privados através da EBC (estatal federal vinculada à 
Secretaria de Comunicação da Presidência da República). 

  

Oficina de Idéias Publicidade Ltda – Contrato DP/57.2014, de 24/10/2014 

Valor do Contrato: R$ 700 mil 

Contrato para veiculação de publicidade institucional em jornais, revistas, televisão e 
internet. Dentro desse contrato são produzidos, também, o Relatório de Administração, a 
concepção e impressão dos folders da empresa e o audiovisual institucional. 

 

6.3. Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou 
recursos 
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A CODESP é uma empresa com auditoria independente contratada, possuindo 

Conselhos de Administração e Fiscal que apresentam pareceres, entre outros, sobre as 

demonstrações contábeis, estando a sua contabilidade sob o regime da Lei nº 6.404/76. Por 

essas razões, as demonstrações financeiras não estão no SIAFI. Por não estar no SIAFI, a 

Codesp não tem passivos a reconhecer por insuficiência de créditos ou recursos. 

 

6.4. Transferências de Recursos 

6.4.1. Transferências mediante convênios 

Em 31/12/2007 a CODESP e a Secretaria de Portos - SEP/PR firmaram o Convênio 

de Descentralização nº SEP/002/2007-DC, aditado em 12/2008, 12/2009, 12/2011, 

12/2012, 12/2013 e 12/2014, tendo por finalidade a descentralização dos serviços na 

administração do Porto de Laguna - APL/SC. 

Até  31/12/2014,  a  CODESP  remeteu  à  Laguna  o  montante  de  R$ 15.876 mil 

(R$ 1.029 mil em 2008, R$ 1.470 mil  em  2009, R$ 2.007  mil  em  2010, R$ 1.991  mil  

em  2011, R$ 2.139 mil  em 2012, R$ 2.746 mil em  2013  e  R$ 4.494 em 2014), a  título  

de  adiantamento  a  ser ressarcido, o que não ocorreu até a presente data, embora 

solicitado através de expedientes enviados à SEP/PR. 

 

6.5. Renúncias sob a Gestão da Unidade Jurisdicionada 

A empresa pela sua natureza jurídica não possui autoridade para conceder renúncias 

fiscais. A renúncia tributária somente é feita por órgãos da administração direta. 
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7. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados 

7.1. Estrutura de pessoal da unidade 
 

7.1.1. Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição 

da Unidade Jurisdicionada 

 

 
Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 342 1153 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 342 1153 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 342 1153 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 2 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 4 14 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 346 1167 

 

 

Quadro A.7.1.1.3 –Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ  

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Lotação Ingressos Egressos no 

Tipologias dos Cargos 

Tipologias dos Cargos 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  1675 1495 19 28 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) - - - - 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 1675 1495 19 28 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 1674 1493 18 28 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório - - - - 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - - - - 

2.   Servidores com Contratos Temporários 1 2 1 - 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública - - - - 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 16 18 3 1 

Fonte: GFR - 1513 22 29 
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Gratificadas 

Autorizada Efetiva 

no 

Exercício 

Exercício 

1.   Cargos em Comissão 66 33 18 18 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 66 33 18 18 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 47 14 11 12 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 0 0 0 0 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0 

1.2.4.    Sem Vínculo 19 19 7 6 

1.2.5.    Aposentados 0 0 0 0 

2.   Funções Gratificadas 196 181 171 8 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 196 181 171 8 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 0 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  262 214 189 26 

 

 

 

 

7.1.2. Qualificação e capacitação da Força de Trabalho 

 

Com relação à capacitação, os cursos realizados in company, por instituições 

qualificadas; disponibilizados fora da empresa e de treinamentos ministrados por 

empregados, totalizaram 31.258 horas de treinamento, em 335 cursos. Foram capacitados 

955 colaboradores. Esses números indicam uma média de 20,66 horas de treinamento por 

empregado, considerando a existência, em 31 de dezembro, de 1.513 colaboradores. A 

título de cursos e treinamentos contratados a Codesp investiu R$ 397,4 mil. Foram 

concedidos, também, 107 estágios, sendo 105 universitários e 2 técnicos.  

 Entre os cursos destacam-se o de Inglês Portuário Básico, ministrado aos 

empregados que atuam na área operacional e que têm contato direto com tripulantes de 

navios; Normas Regulamentadoras e de Noções de Oceanografia,  este último, fruto de 

parceria com a Universidade de São Paulo. O curso foi ministrado por professores mestres 

e doutores daquela Instituição e teve a participação de representantes dos principais Portos 

da Europa e de 109 empregados da Codesp. 
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7.1.3. Custos de Pessoal da Unidade Juridicionada 

Quadro A.7.1.3. – Custos do Pessoal 

 

 
 

 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários

Demais Despesas 

Variáveis

2014 -                      -                 -                  -                  -                 -                      -                      -                  -                 -                   

2013 -                      -                 -                  -                  -                 -                      -                      -                  -                 -                   

2014 119.572.019,38    11.981.325,95 13.583.926,52  39.537.327,80  26.511,54       409.922,71           -                      -                  2.372.859,99   187.483.893,88  

2013 108.037.023,15    6.451.368,99   38.218.858,52  29.568.063,80  53.661,47       231.151,35           -                      -                  44.893.042,42 227.453.169,70  

2014 183.496,90           1.362.413,74   63.320,36        3.765,56          -                 -                      -                      -                  -                 1.612.996,56     

2013 272.523,75           1.037.781,28   144.014,59      47.296,91         -                 3.118,98              -                      -                  -                 1.504.735,51     

2013 -                      -                 -                  -                  -                 -                      -                      -                  -                 -                   

2014 -                      -                 -                  -                  -                 -                      -                      -                  -                 -                   

2014 -                      -                 -                  -                  -                 -                      -                      -                  -                 -                   

2013 -                      -                 -                  -                  -                 -                      -                      -                  -                 -                   

2014 -                      -                 -                  -                  -                 -                      -                      -                  -                 -                   

2013 -                      -                 -                  -                  -                 -                      -                      -                  -                 -                   

Servidores de Carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada

Exercícios

Servidores de Carreira SEM VINCULO com o órgão da unidade jurisdicionada

Exercícios

Decisões 

Judiciais
Total

Membros de Poder e Agentes Políticos

Exercícios

Tipologias / Exercícios
Vencimentos e 

Vantagens Fixas

Despesas Variáveis
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores

Servidores com contrato temporário

Exercícios

Servidores de Carreira SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

Exercícios

Servidores cedidos com ônus

Exercícios
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7.1.4. Terceirização Irregular de Cargos 

Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

 

Com relação à existência de controles internos com a finalidade de detectar possível 

acumulação vedada de cargos, funções e empregos públicos, informamos que no ato da 

admissão, o empregado declara, por meio de formulário, se está acumulando ou não cargos 

públicos. Nesse  documento o empregado se compromete a informar a Codesp caso haja 

mudança nessa situação. 

Não detectamos a existência de empregados que acumulam cargos, funções ou 

empregos públicos indevidamente no quadro de pessoal da Codesp. 

Terceirização Irregular de Cargos 

Quadro A.7.1.4.2 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da 

unidade jurisdicionada 

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de 

Cargos do Órgão em que há Ocorrência de 

Servidores Terceirizados 

Quantidade no Final do 

Exercício Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício 2014 2013 2012 

 As atividades de amarrar e desamarrar navios, 

considerada atividade fim, é realizada por 

empregados próprios da função de Auxiliar 

Portuário (AP), é complementada por mão de obra 

terceirizada, fornecida de acordo com o Contrato 

DP/50.2013, firmado com a NOWA Construtora e 

Serviços Ltda  

80 80 136 0 0 

 Serviços de gerais e de apoio também realizados 

por Auxiliares Portuários do nosso quadro, são 

complementados por mão de obra terceirizada 

fornecida pelo Sindicato de Bloco 

1 4 4 0 3 

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão 

Com referência à mão de obra utilizada mediante o contrato DP/50.2013, firmado com a empresa NOWA, a 

Diretoria, através da Resolução DP nº 32.2015, de 30/4/2015, designou comissão para iniciar processo visando a 

realização de Concurso Público objetivando suprir as necessidades da Codesp e, por consequência, rescindir o 

aludido Contrato. 

Já concernente aos serviços de apoio, embora verifica-se uma redução de 75% na quantidade da mão de obra 

utilizada, a Codesp está mitigando esforços para remanejar seu pessoal de forma a abdicar dessa mão de obra 

restante. 

Fonte: GFR 

 

7.1.5. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 

 

Os indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos, estão inseridos em um Sistema 

mais abrangente, denominado de “Indicadores de Gestão”. O Sistema, possui conceito de 

métricas e indicadores, estes últimos são classificados em: Indicador de gestão, de 

desempenho financeiro ou operacional. 

Seguem abaixo, as métricas e indicadores, os indicadores utilizados, na área de 

recursos Humanos cujos objetivos são autoexplicativos. 

 

Gastos com horas extras (métrica) 

Otimização de hora extra – SEP (desempenho financeiro) 

Quantidade de funcionários admitidos após 2005 (métrica) 

Quantidade de funcionários admitidos até 2004 (métrica) 

Quantidade horas capacitação (métrica) 

Quantidade horas capacitação por empregado (indicador de gestão) 

Quantidade horas previstas trabalho (métrica) 

Assiduidade – SEP (desempenho operacional) 
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Assiduidade – DP (indicador de gestão) 

Quantidade horas trabalhadas (métrica) 

Quantidade funcionários aposentados (métrica) 

Índice de Aposentados (desempenho operacional) 

Quantidade horas extras (métrica) 

Horas extras por funcionário (desempenho operacional) 

Quantidade total de funcionários (métrica) 

Índice de Aposentados (desempenho operacional) 

Tempo médio de casa de todos os funcionários (desempenho operacional) 

Horas extras por funcionário (desempenho operacional) 

Idade média de todos os funcionários (desempenho operacional) 

Horas de capacitação por empregado (indicador de gestão) 

Índice de terceirização (indicador de gestão) 

Tonelagem movimentada por empregado – DP (indicador de gestão) 

Quantidade total terceirizados (métrica) 

Índice de terceirização (indicador de gestão) 

Somatório idade dos funcionários (métrica) 

Somatório – idade funcionários admitidos após 2005 (métrica) 

Somatório – idade funcionários até 2004 (métrica) 

Somatório do tempo de casa individual de todos os funcionários (métrica) 

Somatório tempo de casa individual – funcionários admitidos após 2005 (métrica) 

Somatório tempo de casa individual – funcionários admitidos até 2004 (métrica) 

Total dos gastos com folha de pagamento (métrica) 

Otimização de hora extra – SEP (desempenho financeiro) 

 

Ressaltamos que está sendo desenvolvido novo Quadro de Indicadores, baseado em 

novo Mapa Estratégico. 
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7.2. Contratação de Mão de Obra de Apoio e Estagiários 

7.2.1. Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância 

 

Empresa Contratada

(CNPJ)

Início Fim P C P C P

2009 L 0 DP/25.2009 43.345.743/0001-06 14/04/09 13/04/14 104 96

2014 L 0 DP/17.2014 43.345.743/0001-06 14/04/14 13/04/16 86 86

2009 L 0 DP/48.2009 43.345.743/0001-06 18/10/09 28/02/15 105 100

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: GFS - Gerência de Compras e Serviços

P

A

P

Observações:

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados

Sit.

F M S

C

Unidade Contratante

Nome: Companhia Docas do Estado de São Paulo

UG/Gestão: Gerência de Compras e Serviços CNPJ: 44.837.524/0001-07

Informações sobre os Contratos

Ano do 

Contrato
Área Natureza

Identificação do 

Contrato

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas

Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva



178  

7.2.2. Locação de Mão de Obra para Atividades não abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão 

 

 

Empresa Contratada

(CNPJ)

Início Fim P C P C P C

2009 2 O DP/05.2009 43.345.743/0001-06 26/02/09 25/02/14 21 17 P

2014 2 O DP/08.2014 43.345.743/0001-06 26/02/14 25/02/15 20 20 A

2010 2 O DP/53.2010 60.011.343/0001-83 05/11/10 04/11/15 79 73 P

2011 5 O DP/18.2011 43.345.743/0001-06 04/04/11 30/06/14 25 24 P

2014 5 O DP/25.2014 61.514.618/0001-64 01/07/14 30/06/15 30 30 A

2011 2 O DP/17.2011 06.053.838/0001-20 02/05/11 01/05/15 16 16 P

2013 2 O DP/63.2013 04.071.991/0001-54 14/01/14 13/01/16 4 4 P

2014 12 O DP/59.2014 43.345.743/0001-06 01/12/14 31/11/16 45 38

Fonte: GFS - Gerência de Compras e Serviços

Nome: Companhia Docas do Estado de São Paulo

CNPJ: 44.837.524/0001-07

8.       Manutenção de bens móvies

9.       Manutenção de bens imóveis

10.    Brigadistas

11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes

12.    Outras (Serviços Gerais) 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

LEGENDA

Área:

1.       Segurança;

2.       Transportes;

3.       Informática;

4.       Copeiragem;

5.       Recepção;

6.       Reprografia;

7.       Telecomunicações;

Sit.F M S

A

Observações:

Ano do 

Contrato
Área Natureza

Identificação do 

Contrato

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Unidade Contratante

UG/Gestão: Gerência de Compras e Serviços

Informações sobre os Contratos
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7.2.3. Contratação de Estagiários 

 

Quadro A.7.2.4 – Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes 

Despesa no 

exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 

3º 

Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 114 119 117 108 

1.333.101,54 

1.1    Área Fim 
    

1.2    Área Meio 114 119 117 108 

2.      Nível Médio 3 3 - - 

2.1    Área Fim 
    

2.2    Área Meio 3 3 - - 

3.      Total (1+2) 117 122 117 108 

Análise Crítica 

A Codesp, dentro da quantidade autorizada pela Diretoria Executiva, de 142 estagiários, concede estágios 

remunerados a alunos do ensino médio e superior matriculados em instituições conveniados, e com inscrição 

realizada nesta Companhia. Atualmente o estagiário tem sua bolsa estabelecida em salário-hora de R$ 4,76 

para estudantes de nível superior e de R$ 3,67 para estudante de nível médio. Além disso, recebem R$ 309,07 

de vale alimentação e 260,77 de vale transporte, considerando regime trabalho diário de 6 horas. Para regime 

de 4 horas, o vale alimentação é de R$ 154,53 e o transporte R$ 130,38. 

A escolha do estagiário se dá mediante o resultado de entrevistas técnicas realizadas pela unidade 

organizacional requisitante.  

 

 

7.3 Desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7º da 
lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012 

 

Considerando o Acórdão nº 2859/2013 do TCU, o Departamento de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais-DEST, através de Ofício Circular nº 

01/2014/MP/SE/DEST, de 3/1/2014, orientou as Empresas Estatais no sentido de que 

fossem adotadas as medidas necessárias à revisão de contratos, mediante alteração nas 

planilhas de custos. Além disso, determinou que fossem buscados o ressarcimento dos 

valores pagos em contratos já encerrados, firmados com empresas beneficiadas pela 

desoneração.  

Em decorrência e atendendo sugestão da Auditoria Interna, a Diretoria Executiva da 

Codesp designou Grupo de Trabalho em 16 de junho de 2014, com a incumbência de 

identificar e relacionar os contratos passíveis de serem renegociados. Em 15 de julho 

daquele ano, o Grupo de Trabalho relacionou 47 contratos para que os respectivos Gestores 

verificassem a situação de cada um e a possibilidade de serem renegociados. 

Até o final de 2014, dos 47 contratos relacionados pelo Grupo de Trabalho, 3, ainda 

vigentes, foram aditados com redução de valores, conforme demonstrado abaixo: 
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CONTRATO 
VIGENTE 

ATÉ 
CONTRATADA CNPJ GESTOR OBJETO 

VALOR 
GLOBAL 

REDUZIDO 

DP/53.2010  03/11/2015 

VILA RICA PARK 
LOCACAO E 

COM.DE 
VEICULOS LTDA. 

60.011.343/0001-83 DF/SFA/GFS 

Locação de 61 
veículos, com 
manutenção 

preventiva, reparos, 
substituições e 71 

motoristas. 

R$  
26.364,16 

DP/50.2013 08/07/2015  
NOWA CONST. 

SERV.LTDA 
03.927.256/0001-37 DC/SCP 

Contratação de mão 
de obra para os 

serviços de 
amarração no cais. 

R$  
899.496,08 

DP/30.2012  30/08/2015 
SERVENG-

CIVILSAN S/A 
48.540.421/0001-31 DI/SIO 

Execução das obras 
de construção e 
adequação para 

alinhamento do cais 
de Outeirinhos no 
Porto de Santos  

R$ 
12.220.730,99 
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8. Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário 
 

8.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 
 

   GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS CONTRATADOS DE TERCEIROS -  DP53.2010 ( VILA RICA PARK) - 63 Veículos                 

DIRETORIA USUÁRIO SERVIÇO DESCRIÇÃO PLACA 

Km 2014 Km 2014 
KM total 

anual 

KM média  

anual por grupo JANEIRO 
DATA 

REF. 
DEZEMBRO 

DATA 

REF. 

DC DC 

  

COROLLA 

2.0 
BAK 5577  18.712 31/01/14 33.383 30/12/14 14.671 

24.653,67 

DP DP 
COROLLA 

2.0 
BAK 8855  33.111 31/01/14 57.049 30/12/14 23.938 

DI DI 
COROLLA 

2.0 
BAK 7722 2.570 31/01/14 17.600 31/12/14 15.030 

DF DF 
COROLLA 

2.0 
BAK 9700  17.119 31/01/14 73.825 31/12/14 56.706 

DE DE 
COROLLA 

2.0 
BAK 5544 30.591 31/01/14 52.711 30/12/14 22.120 

RESERVA 
COROLLA 

2.0 
BDO 5155 55.808 31/01/14 71.265 31/12/14 15.457 

DI SIN 

TORRE GRANDE  - 

MARGEM ESQUERDA (1 

VEÍCULO) 

KOMBI      1.4 AXT 4890 (*) 0 08/01/14 36.577 28/12/14 

37.290 27.512,25 
TORRE GRANDE  - 

MARGEM ESQUERDA (1 

VEÍCULO) 

KOMBI      1.4 ATS 4887 (*) 63.224 31/12/13 63.937 08/01/14 
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REDE TELEFÔNICA (1 

VEÍCULO) 
KOMBI      1.4 AXT 4871 (*) 0 06/01/14 15.590 31/12/14 

43.946 

REDE TELEFÔNICA (1 

VEÍCULO) 
KOMBI      1.4 ATF 7078 (*) 59.810 31/12/13 59.995 06/01/14 

HIDRÁULICA- GIU (1 

VEÍCULO) 
KOMBI      1.4 AXT 4864 (*) 0 06/01/14 28.356 31/12/14 

28.813 

HIDRÁULICA- GIU (1 

VEÍCULO) 
KOMBI      1.4 AUT 9258 (*) 73.726 31/12/13 74.183 06/01/14 

PREVENÇÃO CONTRA 

DENGUE 
KOMBI      1.4 AXT 4868 (*) 0 07/01/14 18.170 31/12/14 

18.715 

PREVENÇÃO CONTRA 

DENGUE 
KOMBI      1.4 ATF 7083 (*) 61.766 29/12/13 62.311 07/01/14 

SIO 

TOPOGRAFIA (1 

VEÍCULO) 
KOMBI      1.4 AXT 5198(*)  0 07/01/14 10.430 31/12/14 

10.635 

17.302,00 

TOPOGRAFIA (1 

VEÍCULO) 
KOMBI      1.4 ATF 7085 (*)  43.292 31/12/13 43.497 07/01/14 

ALEMOA (1 VEÍCULO) KOMBI      1.4 ATX 4872 (*) 0 06/01/14 51.156 31/12/14 

51.906 

ALEMOA (1 VEÍCULO) KOMBI      1.4 ATS 4889 (*) 72.792 31/12/13 73.542 06/01/14 

CONSERVAÇÃO / 

CONSTRUÇÃO CIVIL (1 

VEÍCULO) 

KOMBI      1.4 AXT 4873 (*) 0 07/01/14 20.906 31/12/13 
21.148 

CONSERVAÇÃO / KOMBI      1.4 ATF 7086 (*) 54.978 31/12/13 55.220 07/01/14 
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CONSTRUÇÃO CIVIL (1 

VEÍCULO) 

DF GFS POOL 

GOL            

1.6 
BDW 0041  20.720 30/01/14 50.558 30/12/14 29.838 

26.151,17 

GOL            

1.6 
BDW 0048  24.796 30/01/14 51.045 30/12/14 26.249 

GOL            

1.6 
BDW 0059  22.112 30/01/14 51.425 30/12/14 29.313 

GOL            

1.6 
BDW 0049  27.436 30/01/14 54.246 30/12/14 26.810 

GOL            

1.6 
BDW 0031  25.928 31/01/14 54.674 30/12/14 28.746 

GOL            

1.6 
BDW 0037  24.301 30/01/14 55.958 29/12/14 31.657 

GOL            

1.6 
BDW 0063  21.699 30/01/14 50.634 30/12/14 28.935 

GOL            

1.6 
BDW 0046  28.278 30/01/14 64.805 29/12/14 36.527 

GOL            

1.6 
BDW 0064  26.027 30/01/14 56.018 30/12/14 29.991 

GOL            

1.0 
AWZ 8505  16.254 30/01/14 44.216 30/12/14 27.962 

GOL            

1.0 
AWZ 8229  10.284 30/01/14 24.372 30/12/14 14.088 

GOL            

1.0 
AWZ 8508  10.050 31/01/14 24.775 30/12/14 14.725 

GOL            

1.0 
AWZ 2487  10.428 30/01/14 24.827 30/12/14 14.399 

GOL            

1.0 
AWZ 8236  19.442 31/01/14 51.469 30/12/14 32.027 
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GOL            

1.0 
AWZ 8510  10.015 30/01/14 25.289 30/12/14 15.274 

DF GFS 

POOL 

GOL            

1.0 
AWZ 8512  23.180 30/01/14 56.035 30/12/14 32.855 

GOL            

1.0 
AWZ 8503  9.871 30/01/14 23.820 30/12/14 13.949 

GOL            

1.0 
AWZ 8511  13.848 30/01/14 43.166 30/12/14 29.318 

GOL            

1.0 
AWZ 9587  29.712 31/01/14 73.287 30/12/14 43.575 

KOMBI      1.4 AXT 4866 (*) 0 08/01/14 23.337 30/12/14 

25.928 

KOMBI      1.4 AVP 5293 (*) 35.124 29/12/13 37.715 08/01/14 

POOL / FISCALIZAÇÃO-

GFS 

GOL            

1.0 
AWZ 2539  19.613 30/01/14 33.804 29/12/14 14.191 

DF/DC GFS/SCP 

POOL / UFO.1  
GOL            

1.0 
AWZ 2479  22.876 30/01/14 54.702 31/12/14 31.826 

POOL /ATRACAÇÃO 
GOL            

1.0 
AWZ 2480  27.307 30/01/14 62.627 31/12/14 35.320 

DF GFS ALMOXARIFADO-GFS 
STRADA    

1.4 
ATD 9067 55.235 30/01/14 69.360 31/12/14 14.125 

DC SCP MARGEM ESQ 
GOL            

1.0 
AFR 2260  19.713 31/01/14 56.387 29/12/14 36.674 36.790 
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ATRACAÇÃO 

KOMBI      1.4 AXT 4869 (*)  0 07/01/14 37.239 31/12/14 

37.898 

KOMBI      1.4 ATT 4718 (*)  68.459 31/12/14 69.118 07/01/14 

KOMBI      1.4 AXT 4893 (*) 0 28/05/14 21.593 30/12/14 

35.798 KOMBI      1.4 AXT 4870 (*) 0 07/01/14 13.386 28/05/14 

KOMBI      1.4 AVI 5884 (*) 39.210 30/12/14 40.029 07/01/14 

DP GPI GATES 

KOMBI      1.4 AXT 4867 (*) 0 06/01/14 9.960 31/12/14 9.960 

9.879 

KOMBI      1.4 ATF 7084 (*) 35.379 31/12/13 35.460 06/01/14 81 

DP SPM CIPA S10             2.4 AUZ 8654  53.232 31/01/14 83.404 31/12/14 30.172 30.172 

DP SPP 

  GOL            

1.6 
BDW 0065          - 

10.795 

  

  GOL            

1.6 
BDW 0043          - 

  

  GOL            

1.6 
BDW 0035  11.292 31/01/14 22.087 31/12/14   

  

  GOL            BDW 0067          - 
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  1.6 

  GOL            

1.6 
BDW 0042          - 

  

  GOL            

1.6 
BDW 5800          - 

  

  
S10             2.4 AWH 9258         - 

  

  
S10             2.4 AWH 8983         - 

  

  
S10             2.4 AWH 8924         - 

GUARDA  

  
S10             2.4 AWH 8981         - 

PORTUÁRIA 

  
S10             2.4 AWH 3899         - 

  

  
S10             2.4 AWH 3898         - 

  

  
S10             2.4 AWH 8982         - 

  

  
S10             2.4 AWH 8978         - 

  

  
S10             2.4 AWH 8984         - 

  

  
S10             2.4 AWH 9261         - 

  

  
S10             2.4 AWH 8986         - 

  

  
S10             2.4 AWH 8985         - 

  

  
S10             2.4 AWH 8980         - 

  

  S10             2.4 AWH 8987         - 

GP - TRANSP. CÃES S10             2.4 ATG 3751           
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    GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS CONTRATADOS DE TERCEIROS   -   DP 17.2011 (ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)  -  12 CAMINHÕES E MÁQUINAS        

DIRETORIA USUÁRIO SERVIÇO DESCRIÇÃO PLACA 
QTD. POR 

GRUPO 
QTD. TOTAL 

DI 

GIF 

SERRALHERIA VW - 8-160 - DRC FUF 2257 

5 

13 

CARPINTARIA 

VW - 8-150  DELIVERY 

.ERV  0817 

PINTURA E 

REFRIGERAÇÃO 
DPE 3348 

CONSERVAÇÃO 

CIVIL 
VW 13/180 - CONSTELATION DBM 9221 

MECÂNICA VW 24-250 CONSTELATION 6/2 .ERV  0816 

GIU 
MEIO AMBIENTE 

VW - 8-150  DELIVERY DPE 3045 

5 

VW 13/180 - CONSTELATION DBM 9212 

CAVE - W20 EVO 2444 

 CAVE - 580 M  EVO 2433 

INCENDIO VW - 8-150  DELIVERY DAJ 9096 

GID 
ELÉTRICA ALTA 

TENSÃO 
VW - 8-150  DELIVERY DPE 3043 2 
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ELÉTRICA BAIXA 

TENSÃO 
DPE 2289 

DP SPP 
GUARDA 

PORTUÁRIA 
VW - 8-150  DELIVERY DAJ 9102 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

DEJ-6591 R$ 110,38 1995

CZL-9041 R$ 110,38 1985

BZM-6172 R$ 110,38 1995

DEJ-6592 R$ 110,38 1996 144,009 R$ 405,96

BZM-6173 R$ 110,38 1995

BTJ-2863 R$ 105,65 1995

DEJ-6593 R$ 110,38 1995

BZM-5524 R$ 247,42 1995

BZM-6124 R$ 110,38 1995 1234,44 R$ 3.523,23

CZL-7384 R$ 110,38 1987

CNW-3065 R$ 110,38 1981

CTZ-8918 R$ 110,38 1986

BZM-4931 R$ 110,38 1995

BQK-3294 R$ 110,38 1992

BZM-5024 R$ 110,38 1995

BTJ-4264 R$ 110,38 1987

BQK-3275 R$ 110,38 1993

CTZ-8909 R$ 110,38 1982

SPP ISPS - CODE DEJ-6594 R$ 110,38 1994 257,769 R$ 722,10

CAMINHÃO - FORD SEM CONSUMO

C. TRATOR - FORD

SEM CONSUMO

C. TRATOR - FORD SEM CONSUMO

C. TRATOR - SCANIA SEM CONSUMO

CAM.TANQUE - Volkswagem SEM CONSUMO

C. TRATOR - FORD Sem consumo (Em processo de baixa)

CAMINHÃO - FORD Sem consumo (Em processo de baixa)

DP
SPP

GUARDA 

PORTUÁRIA

C. TRATOR - FORD SEM CONSUMO

CAM.TANQUE - Volkswagem

C. TRATOR - FORD Sem consumo (Em processo de baixa)

MICROÔNIBUS - MERCEDES Sem consumo (Em processo de baixa)

C. TRATOR - FORD

CAMINHÃO - FORD Sem consumo (Em processo de baixa)

SEM CONSUMO

C. TRATOR - FORD

C. TRATOR - FORD Sem consumo (Em processo de baixa)

GOL 1000 - Volkswagem Sem consumo (Em processo judicial)

COMBUSTÍVEL/  CUSTO 

TOTAL - 2014

DF GFS GARAGEM

C. TRATOR - FORD

22 ANOS

Sem consumo (Em processo de baixa)

CAMINHÃO -MERCEDES SEM CONSUMO

C. TRATOR - FORD

GESTÃO DE FROTA PRÓPRIA (Caminhões e Carros)

DIRETORIA USUÁRIO SERVIÇO DESCRIÇÃO PLACA

SEGURO 

OBRIGATÓRIO 

2014

ANO DO 

VEÍCULO

IDADE MÉDIA 

DA FROTA 

COMBUSTÍVEL  / 

LITROS - 2014
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CTZ - 8910

C-121

C-131

C-301

C-302

C-306

C-310

C-316

CBB - 4129

DEJ-6512

SPP ISPS-CODE C-304

SEM CONSUMO

FORD CARGO - CARROCERIA SEM CONSUMO

FORD CARGO - CARROCERIA SEM CONSUMO

FORD CARGO - CARROCERIA SEM CONSUMO

DP
SPP

GUARDA 

PORTUÁRIA

SEMI-REBOQUE SEM CONSUMO

CAMINHÃO

FORD CARGO - ESCADA Sem consumo (Em processo de baixa)

FORD CARGO - CARROCERIA Sem consumo (Em processo de baixa)

FORD CARGO - ESCADA SEM CONSUMO

COMBUSTÍVEL /  

CUSTO - 2014

DF GFS GARAGEM

REBOQUE / CARRETA Sem consumo (Em processo de baixa)

FORD - CARROCERIA SEM CONSUMO

FORD - ZELOSO Sem consumo (Em processo de baixa)

GESTÃO DE FROTA PRÓPRIA (Caminhões - Outras categorias e Reboques)

DIRETORIA USUÁRIO SERVIÇO DESCRIÇÃO
PLACA / 

PREFIXO 

COMBUSTÍVEL / 

LITROS - 2014
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EOZ-6929 292,01R$             

EOZ-9056 292,01R$             

EOZ-7047 292,01R$             

EOZ-7048 292,01R$             

EOZ-9015 292,01R$             

EOZ-7053 292,01R$             

EOZ-5801 292,01R$             

EOZ-7032 292,01R$             

EOZ-5324 292,01R$             

EOZ-4301 292,01R$             

YAMAHA L. XTZ250

YAMAHA L. XTZ250

YAMAHA L. XTZ250

YAMAHA L. XTZ250

YAMAHA L. XTZ250

YAMAHA L. XTZ250

YAMAHA L. XTZ250

YAMAHA L. XTZ250

SEGURO 

OBRIGATÓRIO 

ANO DO 

VEÍCULO

IDADE 

MÉDIA  

DP SPP
GUARDA 

PORTUÁRIA

YAMAHA L. XTZ250

2010 4 anos

YAMAHA L. XTZ250

GESTÃO DE FROTA PRÓPRIA DE MOTOCICLETAS

DIRETORIA USUÁRIO SERVIÇO DESCRIÇÃO PLACA
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8.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário 
 

1%1%

1%

1%

1%

1%

3%
3%

36%

4%

1%

36%

4%
4%

2% 2%

Divisão Total da Frota -
CODESP/LOCADOS

DF (1)
DE (1)
DC (1)
DI (1)
DP (1)
RES(1)
SIN (4)
SIO (3)
GFS (42)
SCP (5)

Usuários 
(Veículos)

Usuários 
(Veículos)
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8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 

 

Quadro A.8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial  

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA 

UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013 

BRASIL 

SP 1048 1048 

Santos 762 762 

Bertioga 119 119 

Guarujá 167 167 

Subtotal Brasil 1048 1048 

EXTERIOR PAÍS 1 0 0 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 1048 1048 

Fonte: GFD – Gerência de Desmobilização e Patrimônio 
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8.2.2 Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional 

 

Quadro A.8.2.2.1 – Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 
 

Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico 
Data da 

Avaliação 
Valor Reavaliado Com Reformas Com Manutenção 

396006   3 3 Cr$      00,96 31/12/2011  R$                  350.000,00      

396006   3 3 Cr$      02,04 31/12/2011  R$                  460.000,00      

396006   3 3 Cr$      00,82 31/12/2011  R$                  250.000,00      

396006   3 3 Cr$      01,47 31/12/2011  R$                  340.000,00      

396006   3 3 Cr$      00,16 31/12/2011  R$                    70.000,00      

396006   3 3 Cr$      00,82 31/12/2011  R$                  250.000,00      

396006   3 3 Cr$      02,35 31/12/2011  R$                  660.000,00      

396006   3 3 Cr$      08,66 31/12/2011  R$             28.450.000,00      

396006   3 3 Cr$      60,00 31/12/2011  R$               2.840.000,00      

396006   3 3 Cr$      186000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      90,00 // Cr$ 16571,46 31/12/2011  -      

396006   3 3 Cr$      65,54 31/12/2011  -      

396006   3 3 Cr$      50,37 31/12/2011  -      

396006   3 3 Cr$      20,49 31/12/2011  R$                  990.000,00      

396006   3 3 Cr$      20,13 31/12/2011  -      

396006   3 3 Cr$      40,26 31/12/2011  -      

396006   3 3 Cr$      294,16//206,39 31/12/2011  -      

396006   3 3 Cr$      35,28 31/12/2011  R$                  960.000,00      
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396006   3 3 Cr$      351,49 31/12/2011  R$             19.819.212,36      

396006   3 3 Cr$      16,56 31/12/2011  -      

396006   3 3 Cr$      76,85 31/12/2011  -      

396006   3 3 Cr$      440,00 31/12/2011  R$                  300.000,00      

396006   3 3 Cr$      38893,96 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      34358,16 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      33738,16 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      16669,12 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      39213,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      104972,12 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      60320,30 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      81551,42 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      95366,32 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      58237,12 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      26500,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      21551,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      16016,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      184597,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      57927,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      94011,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      54337,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      31000,00 31/12/2011       
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396006   3 3 Cr$      12029,30//10450,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      1980,14 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      553,22 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      602,24 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      1683,83 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      657,20 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      222,89 31/12/2011  R$                  260.000,00      

396006   3 3 Cr$      1016,47 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      850,30 31/12/2011  R$                  461.396,99      

396006   3 3 Cr$      968,40 31/12/2011  R$                  885.782,19      

396006   3 3 Cr$      1211,86 31/12/2011  R$                    57.728,29      

396006   3 3 Cr$      1010,56 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      1161,51 31/12/2011  R$                  343.312,86      

396006   3 3 Cr$      1014,90 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      6033300,47 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      1900,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      5154,41 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      8204,60 31/12/2011  R$                  307.855,02      

396006   3 3 Cr$      11262,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      5149,27 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      7257,41 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      7765,13 31/12/2011       
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396006   3 3 Cr$      6704,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      727,65 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      27891,67 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      9536,67 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      10714,67 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      13678,67 31/12/2011  R$                         802,10      

396006   3 3 Cr$      6775,06 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      6978,55 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      6978,55 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      6885,06 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      6775,06 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      7080,21 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      6775,06 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      7080,21 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      9847,44 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      7187,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      5600,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      15670,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      7000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      12320,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      11500,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      15043,00 31/12/2011       
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396006   3 3 Cr$      6171,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      7095,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      32000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      49000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      36000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      46000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      20500,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      21000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      30000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      33000,00 31/12/2011  R$                200.000,00      

396006   3 3 Cr$      42748,5 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      46248,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      30595,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      29595,00 31/12/2011  R$                    50.000,00      

396006   3 3 Cr$      33669,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      36169,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      42124,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      33747,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      31169,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      25844,10 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      15508,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      56788,00 31/12/2011       
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396006   3 3 Cr$      54288,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      34972,60 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      75929,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      45748,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      29798,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      31000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      34272,50 31/12/2011  R$                    39.585,53      

396006   3 3 Cr$      75990,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      38169,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      3363,10 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      30934,20 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      33726,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      24051,00 31/12/2011  R$                  130.000,00      

396006   3 3 Cr$      95339,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      26590,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      153488,30 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      26590,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      14993,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      2607,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      39669,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      40669,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      37169,50 31/12/2011       
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396006   3 3 Cr$      45248,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      11465,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      37669,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      44748,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      72407,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      29090,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      180262,40 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      281562,30 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      100481,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      30595,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      35174,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      111098,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      44000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      65397,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      27125,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      28716,05 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      21956,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      196126,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      109342,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      61332,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      23086,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      32184,50 31/12/2011       
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396006   3 3 Cr$      1650,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      40000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      40000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      75000,00 31/12/2011  R$               1.121.424,90      

396006   3 3 Cr$      35674,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      8904,90 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      40684,90 31/12/2011  R$                  388.575,10      

396006   3 3 Cr$      34874,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      37476,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      25854,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      40692,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      420473,80 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      579,39 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      263052,71 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      176498,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      54726,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      20810,00 31/12/2011  R$                    53.761,26      

396006   3 3 Cr$      18152,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      27932,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      49763,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      15086614,00 31/12/2011  R$                  250.000,00      

396006   3 3 Cr$      35000,00 31/12/2011       
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396006   3 3 Cr$      131500,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      137000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      51283,90 31/12/2011  R$                  488.515,07      

396006   3 3 Cr$      66243,40 31/12/2011  R$                  575.757,60      

396006   3 3 Cr$      47426,40 31/12/2011  R$               1.026.205,30      

396006   3 3 Cr$      38414,40 31/12/2011  R$                  225.753,34      

396006   3 3 Cr$      151111,50 31/12/2011  R$               3.377.237,91      

396006   3 3 Cr$      34241,40 31/12/2011  R$                  228.117,52      

396006   3 3 Cr$      44343,25 31/12/2011  R$                  183.246,56      

396006   3 3 Cr$      52815,55 31/12/2011  R$                  226.935,71      

396006   3 3 Cr$      44028,50 31/12/2011  R$                  192.901,30      

396006   3 3 Cr$      38806,40 31/12/2011  R$                  320.769,42      

396006   3 3 Cr$      33884,20 31/12/2011  R$                  228.117,52      

396006   3 3 Cr$      43224,40 31/12/2011  R$                  308.000,73      

396006   3 3 Cr$      137633,45 31/12/2011  R$               1.688.061,81      

396006   3 3 Cr$      48168,40 31/12/2011  R$                  454.335,24      

396006   3 3 Cr$      53905,45 31/12/2011  R$                  691.876,58      

396006   3 3 Cr$      43581,00 31/12/2011  R$                  297.058,66      

396006   3 3 Cr$      33776,80 31/12/2011  R$                  225.753,34      

396006   3 3 Cr$      58622,80 31/12/2011  R$                  691.846,23      

396006   3 3 Cr$      62325,40 31/12/2011  R$                  412.784,85      

396006   3 3 Cr$      36218,95 31/12/2011  R$                  293.101,90      
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396006   3 3 Cr$      108508,10 31/12/2011  R$                  692.000,42      

396006   3 3 Cr$      33897,10 31/12/2011  R$                  181.554,13      

396006   3 3 Cr$      43817,60 31/12/2011  R$                  691.906,93      

396006   3 3 Cr$      28258,60 31/12/2011  R$                  273.476,28      

396006   3 3 Cr$      40944,70 31/12/2011  R$                  297.058,66      

396006   3 3 Cr$      59538,10 31/12/2011  R$                  419.867,73      

396006   3 3 Cr$      54138,10 31/12/2011  R$                  411.105,33      

396006   3 3 Cr$      65558,60 31/12/2011  R$                  448.240,03      

396006   3 3 Cr$      45650,60 31/12/2011  R$                  283.560,07      

396006   3 3 Cr$      34640,60 31/12/2011  R$                  283.560,07      

396006   3 3 Cr$      67004,60 31/12/2011  R$                  845.194,41      

396006   3 3 Cr$      51351,10 31/12/2011  R$                  297.058,66      

396006   3 3 Cr$      56907,10 31/12/2011  R$                  845.960,92      

396006   3 3 Cr$      53173,10 31/12/2011  R$                  398.352,24      

396006   3 3 Cr$      63451,60 31/12/2011  R$                  235.775,55      

396006   3 3 Cr$      273994,10 31/12/2011  R$                  334.237,07      

396006   3 3 Cr$      38480,60 31/12/2011  R$                  226.494,31      

396006   3 3 Cr$      54977,10 31/12/2011  R$                  421.842,56      

396006   3 3 Cr$      59816,10 31/12/2011  R$                  297.058,66      

396006   3 3 Cr$      206909,15 31/12/2011  R$               1.246.592,03      

396006   3 3 Cr$      36204,50 31/12/2011  R$                  319.100,23      

396006   3 3 Cr$      56266,10 31/12/2011  R$                  538.154,50      
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396006   3 3 Cr$      34610,60 31/12/2011  R$                  276.941,18      

396006   3 3 Cr$      1846085,65 31/12/2011  R$             20.810.000,00      

396006   3 3 Cr$      151539,10 31/12/2011  R$                  994.014,37      

396006   3 3 Cr$      1118894,31 31/12/2011  R$               2.691.005,11      

396006   3 3 Cr$      67190,60 31/12/2011  R$                  498.245,55      

396006   3 3 Cr$      53891,70 31/12/2011  R$                  557.719,35      

396006   3 3 Cr$      54164,10 31/12/2011  R$                  421.782,03      

396006   3 3 Cr$      84969,60 31/12/2011  R$                  631.138,71      

396006   3 3 Cr$      104538,90 31/12/2011  R$                  408.994,89      

396006   3 3 Cr$      40088,40 31/12/2011  R$                  349.463,57      

396006   3 3 Cr$      27857,60 31/12/2011  R$                  198.408,95      

396006   3 3 Cr$      418194,60 31/12/2011  R$               2.453.351,41      

396006   3 3 Cr$      45464,60 31/12/2011  R$                  451.488,52      

396006   3 3 Cr$      48075,60 31/12/2011  R$                  131.434,81      

396006   3 3 Cr$      43767,50 31/12/2011  R$                  270.052,68      

396006   3 3 Cr$      46992,50 31/12/2011  R$                  370.088,18      

396006   3 3 Cr$      72532,20 31/12/2011  R$                  406.311,78      

396006   3 3 Cr$      44685,80 31/12/2011  R$                  270.052,68      

396006   3 3 Cr$      127086,30 31/12/2011  R$               1.677.650,56      

396006   3 3 Cr$      28881,80 31/12/2011  R$                  176.118,04      

396006   3 3 Cr$      29866,20 31/12/2011  R$                  175.457,61      

396006   3 3 Cr$      63467,60 31/12/2011  R$                  235.775,55      
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396006   3 3 Cr$      52256,70 31/12/2011  R$                  366.387,59      

396006   3 3 Cr$      61163,70 31/12/2011  R$                  382.389,14      

396006   3 3 Cr$      64642,50 31/12/2011  R$                  235.775,55      

396006   3 3 Cr$      44201,60 31/12/2011  R$                  283.560,07      

396006   3 3 Cr$      351870,00 31/12/2011  R$               2.748.865,47      

396006   3 3 Cr$      39982,40 31/12/2011  R$                  105.588,09      

396006   3 3 Cr$      38802,35 31/12/2011  R$                  104.140,08      

396006   3 3 Cr$      66392,60 31/12/2011  R$                  235.775,55      

396006   3 3 Cr$      42281,20 31/12/2011  R$                  267.423,50      

396006   3 3 Cr$      43101,20 31/12/2011  R$                  366.673,82      

396006   3 3 Cr$      60399,10 31/12/2011  R$                  404.638,22      

396006   3 3 Cr$      48999,40 31/12/2011  R$                  297.058,66      

396006   3 3 Cr$      43074,60 31/12/2011  R$                  297.058,66      

396006   3 3 Cr$      97674,30 31/12/2011  R$               1.129.452,69      

396006   3 3 Cr$      63461,20 31/12/2011  R$                  235.775,55      

396006   3 3 Cr$      11651,90 31/12/2011  R$                  561.499,35      

396006   3 3 Cr$      41161,20 31/12/2011  R$                  504.080,65      

396006   3 3 Cr$      45699,20 31/12/2011  R$                  421.212,64      

396006   3 3 Cr$      79490,80 31/12/2011  R$                  668.871,05      

396006   3 3 Cr$      129500,10 31/12/2011  R$               1.691.918,14      

396006   3 3 Cr$      181652,30 31/12/2011  R$               2.313.875,27      

396006   3 3 Cr$      49074,30 31/12/2011  R$                  370.480,23      
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396006   3 3 Cr$      63422,60 31/12/2011  R$                  235.775,55      

396006   3 3 Cr$      96818,20 31/12/2011  R$                  561.027,04      

396006   3 3 Cr$      68947,80 31/12/2011  R$                  691.881,12      

396006   3 3 Cr$      16715,20 31/12/2011  R$                  568.193,01      

396006   3 3 Cr$      43788,20 31/12/2011  R$                  283.560,07      

396006   3 3 Cr$      213404,30 31/12/2011  R$               2.499.782,55      

396006   3 3 Cr$      66184,60 31/12/2011  R$                  408.681,44      

396006   3 3 Cr$      51091,90 31/12/2011  R$                  303.809,70      

396006   3 3 Cr$      48576,60 31/12/2011  R$                  320.526,10      

396006   3 3 Cr$      487011,60 31/12/2011  R$               2.883.965,76      

396006   3 3 Cr$      49815,20 31/12/2011  R$                  297.058,66      

396006   3 3 Cr$      56643,60 31/12/2011  R$                  615.037,81      

396006   3 3 Cr$      91579,10 31/12/2011  R$                  681.502,96      

396006   3 3 Cr$      53925,35 31/12/2011  R$                  304.471,39      

396006   3 3 Cr$      216743,10 31/12/2011  R$               1.264.611,05      

396006   3 3 Cr$      332012,60 31/12/2011  R$               2.887.902,43      

396006   3 3 Cr$      64290,10 31/12/2011  R$                  365.027,30      

396006   3 3 Cr$      99329,10 31/12/2011  R$                  550.248,17      

396006   3 3 Cr$      68872,80 31/12/2011  R$                  369.262,72      

396006   3 3 Cr$      90898,60 31/12/2011  R$                  798.086,65      

396006   3 3 Cr$      61159,80 31/12/2011  R$                  412.416,07      

396006   3 3 Cr$      160346,70 31/12/2011  R$               1.086.766,38      
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396006   3 3 Cr$      51808,70 31/12/2011  R$                  331.386,96      

396006   3 3 Cr$      47759,70 31/12/2011  R$                  275.543,41      

396006   3 3 Cr$      63948,70 31/12/2011  R$                  235.775,55      

396006   3 3 Cr$      64643,70 31/12/2011  R$                  235.775,55      

396006   3 3 Cr$      121497,70 31/12/2011  R$                  984.879,87      

396006   3 3 Cr$      84872,20 31/12/2011  R$                  516.207,93      

396006   3 3 Cr$      221763,30 31/12/2011  R$               1.020.162,75      

396006   3 3 Cr$      41845,80 31/12/2011  R$                  297.058,66      

396006   3 3 Cr$      107501,60 31/12/2011  R$                  279.009,46      

396006   3 3 Cr$      68876,70 31/12/2011  R$                  388.612,32      

396006   3 3 Cr$      121497,70 31/12/2011  R$               1.030.979,12      

396006   3 3 Cr$      55531,20 31/12/2011  R$                  538.213,51      

396006   3 3 Cr$      71701,60 31/12/2011  R$                  768.824,28      

396006   3 3 Cr$      92330,10 31/12/2011  R$                  915.277,52      

396006   3 3 Cr$      131534,70 31/12/2011  R$                  395.514,71      

396006   3 3 Cr$      181556,80 31/12/2011  R$                  771.710,77      

396006   3 3 Cr$      536765,63 31/12/2011  R$               1.046.098,24      

396006   3 3 Cr$      59235,80 31/12/2011  R$                  297.058,66      

396006   3 3 Cr$      36881,00 31/12/2011  R$                  270.052,68      

396006   3 3 Cr$      141534,70 31/12/2011  R$                  401.708,15      

396006   3 3 Cr$      141534,70 31/12/2011  R$                  413.780,47      

396006   3 3 Cr$      33995,80 31/12/2011  R$                  276.517,79      
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Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico 
Data da 

Avaliação 
Valor Reavaliado Com Reformas Com Manutenção 

396006   3 3 Cr$      33620,10 31/12/2011  R$                  277.685,07      

396006   3 3 Cr$      616895,00 31/12/2011  R$             14.395.697,26      

396006   3 3 Cr$      66081,1// Cr$ 58667,40 31/12/2011  R$               1.256.651,86      

396006   3 3 Cr$      4365103,51 31/12/2011  R$                  386.702,17      

396006   3 3 Cr$      4176771,52 31/12/2011  R$                  378.812,33      

396006   3 3 Cr$      4247149,47 31/12/2011  R$                  386.355,44      

396006   3 3 Cr$      95966,00 31/12/2011  R$                  692.460,91      

396006   3 3 Cr$      19304,00 31/12/2011  R$                  386.639,63      

396006   3 3 Cr$      198296,90 31/12/2011  R$                  545.488,94      

396006   3 3 Cr$      48743,40 31/12/2011  R$                  283.560,07      

396006   3 3 Cr$      89370,50 31/12/2011  R$                  388.612,32      

396006   3 3 Cr$      125402,40 31/12/2011  R$                  693.937,75      

396006   3 3 Cr$      55680,05 31/12/2011  R$                  281.225,60      

396006   3 3 Cr$      47000,00 31/12/2011  R$                  348.861,04      

396006   3 3 Cr$      22794,00 31/12/2011  R$                  183.845,98      

396006   3 3 Cr$      93190,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      214324,00 31/12/2011  R$               7.410.391,86      

396006   3 3 Cr$      4201561,09 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      136100,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      413520,80 31/12/2011  R$               4.960.000,00      

396006   3 3 Cr$      5840,82 31/12/2011  R$                  100.000,00      

396006   3 3 Cr$      660929,20 31/12/2011  R$             19.021.276,81      
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Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico 
Data da 

Avaliação 
Valor Reavaliado Com Reformas Com Manutenção 

396006   3 3 Cr$      138956,84 31/12/2011  R$               5.714.059,71      

396006   3 3 Cr$      488290,39 31/12/2011  R$               8.055.721,13      

396006   3 3 Cr$      12931,76 31/12/2011  R$                    45.312,51      

396006   3 3 Cr$      390295,22 31/12/2011  R$             15.489.973,78      

396006   3 3 Cr$      948469,90 31/12/2011  R$               7.819.343,90      

396006   3 3 Cr$      12426,90 31/12/2011  R$                  271.042,38      

396006   3 3 Cr$      197235,94 31/12/2011  R$               2.287.180,21      

396006   3 3 Cr$      795630,32 31/12/2011  R$               9.118.005,66      

396006   3 3 Cr$      44678,30 31/12/2011  R$                    80.807,31      

396006   3 3 Cr$      18810,66 31/12/2011  R$                    45.312,51      

396006   3 3 Cr$      562367,98 31/12/2011  R$               1.040.208,18      

396006   3 3 Cr$      75867,86 31/12/2011  R$                  570.515,24      

396006   3 3 Cr$      11146,26 31/12/2011  R$                  297.537,98      

396006   3 3 Cr$      31926,50 31/12/2011  R$                    75.520,85      

396006   3 3 Cr$      358249,90 31/12/2011  R$             76.597.582,01      

396006   3 3 Cr$      29251,24 31/12/2011  R$                    51.354,18      

396006   3 3 Cr$      78856,18 31/12/2011  R$                  558.221,14      

396006   3 3 Cr$      219933,86 31/12/2011  R$             13.525.128,51      

396006   3 3 Cr$      42913,14 31/12/2011  R$                  228.503,49      

396006   3 3 Cr$      18742,42 31/12/2011  R$                    45.312,51      

396006   3 3 Cr$      36071,90 31/12/2011  R$                  269.084,78      

396006   3 3 Cr$      28719,67 31/12/2011  R$                    80.052,10      
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Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico 
Data da 

Avaliação 
Valor Reavaliado Com Reformas Com Manutenção 

396006   3 3 Cr$      17700,66 31/12/2011  R$                    45.312,51      

396006   3 3 Cr$      244427,26 31/12/2011  R$               7.410.608,57      

396006   3 3 Cr$      1565200620,90 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      36868,90 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      39090,90 31/12/2011  R$                    87.302,10      

396006   3 3 Cr$      79515,00 31/12/2011  R$                  547.124,68      

396006   3 3 Cr$      24000,00 31/12/2011  R$                  425.786,26      

396006   3 3 Cr$      75870,00 31/12/2011  R$                  802.535,72      

396006   3 3 Cr$      3706041,64 31/12/2011  R$             20.334.814,12      

396006   3 3 Cr$      58140,80 31/12/2011  R$                  283.404,08      

396006   3 3 Cr$      42926,00 31/12/2011  R$                  318.653,68      

396006   3 3 Cr$      31200,00 31/12/2011  R$                  324.261,47      

396006   3 3 Cr$      3556,07 31/12/2011  R$                  291.369,11      

396006   3 3 Cr$      55114,40 31/12/2011  R$                  302.782,81      

396006   3 3 Cr$      40795,40 31/12/2011  R$                    83.072,94      

396006   3 3 Cr$      44050,00 31/12/2011  R$                  370.612,68      

396006   3 3 Cr$      53715,89 31/12/2011  R$                  388.846,70      

396006   3 3 Cr$      36423,00 31/12/2011  R$                  458.417,43      

396006   3 3 Cr$      75100,00 31/12/2011  R$                  949.262,16      

396006   3 3 Cr$      88580,00 31/12/2011  R$                  385.800,61      

396006   3 3 Cr$      50134,52 31/12/2011  R$                  411.303,65      

396006   3 3 Cr$      18240,00 31/12/2011  R$                  116.595,92      
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Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico 
Data da 

Avaliação 
Valor Reavaliado Com Reformas Com Manutenção 

396006   3 3 Cr$      37420,00 31/12/2011  R$                  286.588,49      

396006   3 3 Cr$      42150,00 31/12/2011  R$               3.721.618,22      

396006   3 3 Cr$      55450,00 31/12/2011  R$                  423.029,26      

396006   3 3 Cr$      73,50 31/12/2011  R$                  491.794,63      

396006   3 3 Cr$      68072,00 31/12/2011  R$                  306.192,60      

396006   3 3 Cr$      39400,00 31/12/2011  R$                  479.987,06      

396006   3 3 Cr$      69072,00 31/12/2011  R$                  299.361,38      

396006   3 3 Cr$      46888,00 31/12/2011  R$                  203.140,94      

396006   3 3 Cr$      103047,00 31/12/2011  R$                  253.511,52      

396006   3 3 Cr$      81316,00 31/12/2011  R$                  423.329,14      

396006   3 3 Cr$      12005622,00 31/12/2011  R$                  450.721,63      

396006   3 3 Cr$      6033627,70 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      143388,50 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      396136,38 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      104253,41 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      265253,43 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      154653,41 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      94253,41 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      38253,41 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      1736,72 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      116460,40 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      45460,40 31/12/2011       
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Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor Histórico 
Data da 

Avaliação 
Valor Reavaliado Com Reformas Com Manutenção 

396006   3 3 Cr$      892651,85 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      671246,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      35000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      43000,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      133243,56 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      137738,80 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      81142,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      255059,25 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      77570,45 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      3033890,80 31/12/2011  R$             21.743.022,70      

396006   3 3 Cr$      598863,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      62043,54 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      16,16 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      150,00 31/12/2011       

396006   3 3 Cr$      20,00 31/12/2011  R$                  570.000,00      

396006   3 3 Cr$      10000,00 31/12/2011       

         Fonte: Codesp - Gerência de Desmobilização e Patrimônio 
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Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade 

da UJ 

 
ÁREAS ARRENDADAS 

NOME ACT - Exportação Ltda. e Comercial Quintella Comércio e Exportação S/A. 

CNPJ 43.338.532/0001-46  

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 

Armazém 38 interno. - 9.542,50m²  Área contígua ao armazém 38 interno - 1.849,00m². Escritório, Sanitários, Vestiários 

Oficinas localizados junto ao oitão norte do armazém 38 interno - 4.128,50m². Moega de recepção localizada no lado de terra 

do armazém 38 interno, junto ao oitão norte. - 2.234,00m². 

FINALIDADE 
Movimentação de sólidos a granel de origem vegetal ou Animal, inclusive açúcar e óleo vegetal e (Trigo não destinado à 

exportação). 
VIGÊNCIA  09/12/2016 

  
NOME ADM do Brasil Ltda. 

CNPJ 02.003.402/0007-60 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 
Armazém 39 interno - 9.540,47 m2. Armazém XLIII externo - 9.541,33 m2. Áreas adjacentes aos armazéns. 30.879,92 m2; 

Área da moega e tulhas Arm. 39 interno. 651,00 m²; Área entre galpão e vestiário. 20,00 m² 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de granel vegetal e/ou de origem vegetal. 

VIGÊNCIA  10/08/2037 

  
NOME Adonai Química S.A. 

CNPJ 02.703.755/0001-88 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área na Ilha Barnabé, margem esquerda 

FINALIDADE Movimentação de granéis líquidos Inflamáveis ou não 

VIGÊNCIA  10/06/2023 

  
 

NOME Ageo Terminais e Armazéns gerais S.A.. 

CNPJ 03.798.096/0001.73 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
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FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Áreas na Ilha Barnabé, margem esquerda 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de granéis líquidos 

VIGÊNCIA  22/02/2021 

  
 

NOME Altenberg Terminais e armazéns gerais ltda.  

CNPJ 12.114.324/0001-30 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área na Ilha Barnabé 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de granéis sólidos 

VIGÊNCIA  25/08/2031 

  
 

NOME Brasil Terminal Portuário S/A. 

CNPJ 04.887.625/0001-78 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área na Avenida Engenheiro Augusto Barata – Alemoa. 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de granéis líquidos e  Carga Geral conteinerizada ou não 

VIGÊNCIA  21/01/2027 

  
NOME Bunge Alimentos S.A. 

CNPJ 84.046.101/0379-41 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Armazém 12-A interno. Servidão de passagem 

FINALIDADE Movimentação de cereais a granel 

VIGÊNCIA  21/08/2016 

  
 

NOME Cereal Sul Terminal Marítimo S/A. 

CNPJ 05.400.555/0001-44 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
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FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área situada em frente ao Armazém 13 interno e ao lado do Armazém III externo 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal 

VIGÊNCIA  16/12/2022 

  
 

NOME Citrosuco Serviços Portuários S.A. 

CNPJ 03.100.114/0001-00 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 
Armazém 29 interno 8.000,00 m²; 

Áreas adjacentes 5884,05 m². 

FINALIDADE Movimentação de granel  de origem vegetal. 

VIGÊNCIA  01/04/2018 

  
 

NOME Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais – (Teaçu 03) 

CNPJ 61.145.488/0003-00 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 
Áreas adjacentes aos armazéns. 20/21 com 4.200,00m²; Áreas adjacentes com 4.260,00m²; Armazém XXI com  9.216,00m²; 

Armazém XVI com  9.223,00m²; Armazém XI com 9.225,00m²; Armazém   VI com 9.268,00m². 

FINALIDADE Movimentação de açúcar e outros produtos de origem vegetal em sacos e a granel 

VIGÊNCIA  06/03/2036 

  
 

NOME Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais. 

CNPJ 58.128.174/0001-14 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Armazéns 22/23 interno c/ 21.356,21m²; e Áreas adjacentes 5.339,20m² 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de carga geral exceto granel 

VIGÊNCIA  06/12/2020 
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NOME Companhia Brasileira de Alumínio – “CBA” 

CNPJ 61.409.892/0001-73 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 
Armazém 32 interno com 13.600,00m²; Plataformas 1.770,00m²; Áreas adjacentes 4.640,00m² situadas no macuco, margem 

direita. 
FINALIDADE Armazenagem e movimentação de mercadorias de importação e exportação. 

VIGÊNCIA  13/2/2013 (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME Concais S.A. 

CNPJ 02.092.233/0002-97 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área situada em Outeirinhos, na margem Direita  

FINALIDADE Terminal turístico de Passageiros 

VIGÊNCIA  10/05/2018 

  
 

NOME COPAPE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERIAS S/A. 

CNPJ 04.272.637/0001-98 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 
Área situada na Ilha Barnabé onde se localizava, os tanques: GZ-1, GZ–2, GZ–13 e GZ-14 já demolidos com 29.776,32m²; 

Pátio ferroviário com 4.500,00m²;  e área  com 19.706,04m². 
FINALIDADE Movimentação de graneis líquidos inflamáveis e produtos líquidos a granel de qualquer natureza. 

VIGÊNCIA  27/03/2020 

  
 

NOME Cosan Operadora Portuária S.A. (TEAÇU 02) 

CNPJ 71.550.388/0001-42 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 
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CARACTERIZAÇÃO 

Área junto ao Arm. XXIII p/ instalação de moega rodoviário/ferroviária. 514,75m²; Área da subestação transformadora 70,00m²; 

Área p/ instalação de 3 (três) Balança rodoviárias 2.165,76m². Área entre os Arms XX/XXIII p/ instalação de Balança. 

Rodoviária 63,68m²; Área entre os Arms XV / XX p/ instalação de Balança Ferroviária 63,68m²; Área entre os Arms XXIII / 

XXVI p/ instalação de Balança Ferroviária 63,68m²; Arm. V externo 9.253,00m²; Arm. X 9.222,00m²; Arm. XV 9.220,00m²; Arm. 

XX externo 9.219,00 m²; Arm. XXIII 9.222,00m²; Moega junto ao Arm. XXIII 230,70 m²; Moega Costa Leite junto ao Arm. XV 

671,00 m²; Área p/ instalação de balança ferroviária 72,00m²; Áreas adjacentes ao Arm. 19.10.055,80 m²; Área p/ instalação 

de moega rodo-ferroviária e do 3º trilho na férrea que alimenta a moega do Arm. XXIII 491,33m²; Moega junto ao Arm. X 

250,00m²; Área junto ao Arm. XXII p/ instalação moega ferroviária 600,00 m² 
FINALIDADE Movimentação de açúcar e outros produtos de origem vegetal, a granel. 

VIGÊNCIA   06/03/2036 

  
 

NOME Cosan Operadora Portuária S.A. 

CNPJ 71.550.388/0001-42 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Garagem da SEVER e áreas adjacentes 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de granéis sólidos 

VIGÊNCIA  04/02/2021 

  
 

NOME Cosan operadora portuária s/a. (teaçu 01) 

CNPJ 71.550.388/0001-42 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 
Utilização do cais fronteiro aos Armazéns internos 16/17 e áreas adjacentes 8.470,00m²,  Moega rodo ferroviária 617,00m²; 

Armazém IX 9.231,00m²; Armazém XIV 9.230,00m²; Armazém XIX 9.217,00m²; Armazém IV 9.221,00m². 

FINALIDADE Movimentação de açúcar e outros produtos de origem vegetal em sacos e a granel. 

VIGÊNCIA  06/03/2016 

  
 

NOME Deicmar S/A.  

CNPJ 58.188.756/0001-96 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Áreas no Saboó, na margem Direita. 

FINALIDADE 
Movimentação de mercadorias de Importação e exportação conteinerizada e reparo em contêineres bem com manutenção de 

sua frota de veículos e/ou equipamentos. 
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VIGÊNCIA   31/05/2014  (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME Fibria celulose s/a (sucessora da votorantim celulose e papel s/a – vcp) 

CNPJ 60.643.228/0001-21 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 

Áreas situadas em Outeirinhos, margem Direita. Armazéns 14/15 internos e áreas adjacentes. 9.000,00m², Armazém 13 

interno 1.613,22m², Áreas adjacentes ao Armazém 13 interno. 1.356,72m², Área para implantação de sistema ferroviário 

3.500,00m², e Pátio entre os Armazéns 14/15 internos 550,00m². 
FINALIDADE Movimentação de carga geral de origem vegetal.  

VIGÊNCIA  04/09/2017 

  
 

NOME Fischer S/A. – Agroindústria  

CNPJ 52.311.529/0002-00 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 

Armazém XL externo, escritório e sanitários vestiários e Oficinas localizados junto ao oitão do respectivo armazém; 50% da 

moega de recepção 01 localizada no lado de mar do armazém XL, oitão norte. 50% da moega de recepção 04 localizada no 

lado de terra do armazém XL, oitão sul. 50% da Balança Rodoviária n° 35, situada no lado de terra do armazém XL, oitão 

norte. 50% da Balança Rodoviária n° 36, situada no lado de mar do Armazém XL junto ao oitão sul 

FINALIDADE 
Movimentação e armazenagem de quaisquer produtos a granel de origem vegetal ou animal, inclusive açúcar e óleo vegetal, 

estocagem de trigo. 
VIGÊNCIA  24/9/2012  (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA 

CNPJ 33.010.786/0001-87 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área entre os armazéns  29 e 30. - Servidão de passagem 

FINALIDADE Para escoamento de sucos cítricos de sua produção e de terceiros. 

VIGÊNCIA  18/07/2022 

  
 

NOME Granel Química  Ltda. 

CNPJ 44.983.435/0001-79 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
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FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área situada na Ilha Barnabé, na Margem Esquerda 

FINALIDADE Recebimento, movimentação e armazenagens de produtos líquidos a granel 

VIGÊNCIA   29/06/2012  (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME Granel Química Ltda. 

CNPJ 44.983.435/0001-79 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Píer da Alemoa 

FINALIDADE Movimentação e armazenamento de produtos líquidos a granel. (Servidão de Passagem) 

VIGÊNCIA  22/11/2016 

  
 

NOME Guarapá Terminais e Armazéns gerais ltda. 

CNPJ 12.114.321/0002-87 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Áreas na Ilha Barnabé 

FINALIDADE Movimentação  de granéis liquidos 

VIGÊNCIA  25/08/2031 

  
 

NOME Intertek do Brasil Inspeções Ltda 

CNPJ 42.565.697/0001-98 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área situada na Alemoa, abrangendo trecho da Plataforma “2” e área adjacente, na Margem Direita 

FINALIDADE Implantação de Laboratório para realização de serviços de inspeção e testes em mercadorias movimentadas 

VIGÊNCIA  14/12/2020 

  
 

NOME Libra Terminal 35 S.A. 

CNPJ 02.373.383/0001-79 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
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FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área situada na Margem Direita, abrangendo os armazéns 34 e 35 internos e Armazém XXXVI externo, pátio e cais 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de contêineres 

VIGÊNCIA  24/06/2018 

  
 

NOME Libra – linhas brasileiras de navegação S/A. 

CNPJ 33.813.452/0009-07 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área do projetado Armazém 37 interno 

FINALIDADE Movimentação de contêineres 

VIGÊNCIA  03/09/2015 

  
 

NOME Libra Terminais S/A. 

CNPJ 33.813.452/0001-41 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Armazém 33 interno – Armazém XXXV externo e áreas adjacentes 

FINALIDADE Movimentação de carga geral e/ou frigorificada e/ou a granel de origem vegetal. 

VIGÊNCIA  15/05/2020 

  
 

NOME Localfrio S.A. – Armazéns Gerais Frigoríficos 

CNPJ 58.317.751/0001-16 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área em conceiçãozinha margem esquerda  

FINALIDADE Movimentação de carga geral conteinerizada ou não, exceto granel sólido não embalado. 

VIGÊNCIA  22/05/2016 

  
 

NOME Louis Dreyfus COMMODITIES BRASIL S/A  (REPRESENTANTE DO POOL DO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO) 

CNPJ 47.067.525/0001-08 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
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FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 

Arm. XLII; Escritório, Sanitários, Vestiários Oficinas localizados junto aos oitões do Arm. XLII.; 50% da moega de recepção 01 

localizada no lado de mar do Arm. XLII, oitão norte. 50% da moega de recepção 04 localizada no lado de terra do Arm. XLII, 

oitão sul. 50% da Balança Rodoviária n° 35, localizada no lado de terra do Arm. XLII, oitão norte. 50% da Balança Rodoviária 

n° 36, localizada no lado de mar do Arm. XLII, junto ao oitão sul. 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de sólidos a granel de origem vegetal ou animal, Trigo, inclusive açúcar e óleo vegetal. 

VIGÊNCIA  24/09/2012  (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME Marimex Despachos Transportes E Serviços Ltda. 

CNPJ 45.050.663/0001-59 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 
Área localizada em Outeirinhos na margem Direita, abrangendo as áreas do  PVP, Armazéns XXIV,  XXV e parte do XXX e 

áreas adjacentes 
FINALIDADE Movimentação de contêineres nas correntes de importação e exportação 

VIGÊNCIA  08/05/2020 

  
 

NOME Moinho Pacífico Indústria e Comércio Ltda. 

CNPJ 60.854.189/0002-92 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área fronteiriça ao cais dos Armazéns 29/30 internos, Armazém 30 interno e aos Silos. (Servidão de Passagem) 

FINALIDADE 
Instalação no interior do cais de descarregadores e esteiras transportadores para a movimentação de granéis sólidos de 

origem vegetal 
VIGÊNCIA  06/03/2022 

  
 

NOME Neves e Marinheiro Ltda. 

CNPJ 07.012.228/0001-40 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Servidão de passagem 

FINALIDADE 
Operacionalização de esteira transportadora em túnel subterrâneo interligando a esteira localiza na faixa interna do cais a 

partir do Armazém 12-A para movimentação de cereais a granel. 
VIGÊNCIA   05/04/2021 
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NOME NST – Terminais E Logística S.A. 

CNPJ 02.687.240/0001-31 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Armazéns 30 e 31 e pátio 22.000,00m²; Pátio e área lindeira aos Armazéns 30 e 31 com 8.864,00 m². 

FINALIDADE 
Movimentação e Armazenagem de produtos de origem florestal, seus derivados e similares, industrializados ou in natura, 

carga geral diversas, conteinerizadas ou não 
VIGÊNCIA  06/05/2028 

  
 

NOME Pérola S/A 

CNPJ 07.702.571/0001-17 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 
Armazém XII com 9.200,00 m²;; Armazém XVII com 9.200,00 m²; T – 8 áreas adjacentes com 9.200,00 m²; Balança Rodoviária 

nº. 23 com 196,00 m². 

FINALIDADE 
Movimentação de sal a granel, Barrilha, Sulfato de Sódio Industrial, Carbonato de Sódio e outros granéis sólidos, com exceção 

de enxofre. 
VIGÊNCIA  08/02/2014  (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME Petrobras Transporte S/A. – TRANSPETRO  

CNPJ 02.709.449/0031-74 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área na Alemoa. 

FINALIDADE Movimentação de Petróleo, derivados de Petróleo, Álcool ou qualquer outro correlato 

VIGÊNCIA  10/10/2015 

  
 

NOME Rhamo Comércio Importação E Exportação Ltda. 

CNPJ 50.764.745/0001-03 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Armazém 27 interno e áreas adjacentes, na margem direita. 

FINALIDADE Movimentação de granel Líquido de origem vegetal. 
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VIGÊNCIA  15/05/2017 

  
 

NOME RISHIS empreendimentos e participações S.a. 

CNPJ 67.546.671/0001-23 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Armazém XIII externo e áreas adjacentes 5.653,00m²; Armazém XVIII  externo e área adjacentes. 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de carga geral conteinerizada ou não 

VIGÊNCIA  04/11/2029 

  
 

NOME Rodrimar S/A – TERMINAIS PORTUÁRIOS E ARMAZÉNS GERAIS 

CNPJ 07.836.442/0001-11 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 04 (quatro) áreas no Saboó 

FINALIDADE Movimentação de mercadorias de importação e exportação, inclusive  produtos frigorificados a granel liquido 

VIGÊNCIA  19/4/2013  (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME Rodrimar S/A  – TERMINAIS PORTUÁRIOS E ARMAZÉNS GERAIS 

CNPJ 07.836.442/0001-11 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Armazém III, VIII e Balança Rodoviária nº 21. – Outeirinhos 

FINALIDADE Recebimento e armazenagem de Barrilha, Sulfato de Sódio e Fertilizantes. 

VIGÊNCIA  30/11/2014  (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME Santorini terminais e armazéns gerais ltda. 

CNPJ 12.114.320/0002-32 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Áreas na Ilha Barnabé 

FINALIDADE Movimentação de granéis sólidos 
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VIGÊNCIA  25/08/2031 

  
 

NOME Santos Brasil  S/A 

CNPJ 02.762.121/0001-04 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO TECON I 112.715,24m² e 484.000,00m² 

FINALIDADE Operação de contêineres ou afins 

VIGÊNCIA  27/11/2022 

  
 

NOME Stolthaven Santos Ltda. 

CNPJ 51.979.359/0001-93 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Utilização operacional da área de Servidão de passagem. 

FINALIDADE Movimentação de produtos derivados de petróleo 

VIGÊNCIA  16/01/2021 

  
 

NOME T – GRÃO Cargo TerminaL de Granéis S.A. 

CNPJ 02.933.023/0001-84 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Outeirinhos na Margem Direita – Armazém dos Silos 8.798m² e 4.000,00m² 

FINALIDADE Movimentação e Armazenamento de sólidos a granel de origem vegetal 

VIGÊNCIA   22/06/2018 

  
 

NOME TEAG TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE AÇúCAR DO GUARUJÁ LTDA. 

CNPJ 04.721.589/0001-78 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área situada em Conceiçãozinha  na margem esquerda 

FINALIDADE Movimentação de granéis ou carga geral em sacos, própria e/ou 3ºs. 
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VIGÊNCIA  29/09/2016. 

  
 

NOME TEG - TERMINAL EXPORTADOR  do Guarujá LTDA 

CNPJ 09.079.434/0001-01 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área na Margem esquerda no bairro de Conceiçãozinha 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal 

VIGÊNCIA  04/01/2035 

  
 

NOME ECOPORTO SANTOS S.A. 

CNPJ 02.390.435/0001-15 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área situada na região do Valongo, margem Direita 

FINALIDADE Movimentação e Armazenagem de contêineres 

VIGÊNCIA  11/06/2023. 

  
 

NOME TERMARES terminais Marítimos Especializados Ltda. 

CNPJ 53.730.495/0001-70 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 04 (quatro) áreas no Cais do Saboó 

FINALIDADE Movimentação de mercadorias preferencialmente pelo sistema Roll-on Roll-off 

VIGÊNCIA  30/4/2014  (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME TERMINAL 12-A S.A. 

CNPJ 56.216.872/0001-46 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área incluindo ao Armazém 12A e áreas adjacentes, na Margem Direita 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal. 
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VIGÊNCIA  01/12/2024 

  
 

NOME Terminal XXXIX  Santos S/A 

CNPJ 04.244.527/0001-12 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área situada ao corredor de exportação, na margem direta, juntamente com Armazém externo XXXIX . 

FINALIDADE Movimentação de produtos agrícolas a granel e de outras mercadorias 

VIGÊNCIA  15/10/2025 

  
 

NOME Terminal de Granéis do Guarujá S.A. – TGG 

CNPJ 05.527.694/0001-33 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área situada na margem esquerda 

FINALIDADE 
Movimentação de graneis sólidos e líquidos de origem vegetal ou animal, produtos agrícolas e fertilizantes, enxofre e outras 

mercadorias 
VIGÊNCIA  22/08/2027 

  
 

NOME Terminal marítimo do Guarujá S.A. – TERMAG 

CNPJ 05.535.627/0001-60 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área situada na margem esquerda ‘ 

FINALIDADE 
Movimentação de graneis sólidos e líquidos de origem vegetal ou animal, produtos agrícolas e fertilizantes, enxofre e outras 

mercadorias. 
VIGÊNCIA  22/08/2027 

  
 

NOME Terminal Marítimo do Valongo S.A.  

CNPJ 03.972.401/0001-00 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 
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CARACTERIZAÇÃO 06 (seis) áreas no Saboó: 152,00m², 344,00m², 1.104,00m², 1.725.00m² , 3.500,00m² e 11.974,00m²  

FINALIDADE Movimentação de mercadorias de importação e exportação 

VIGÊNCIA  31/5/2014  (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME Terminal Químico de Aratu S/A – TEQUIMAR 

CNPJ 14.688.220/0001-64 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Servidão de passagem na Alemoa. 

FINALIDADE Instalação e operação de “pipe rack” de sustentação em terra e mar da rede de  Tubulação. 

VIGÊNCIA  6/8/2012  (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME Terminal Químico de Aratu S/A – TEQUIMAR. 

CNPJ 14.688.220/0001-64 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 

Utilização operacional da área de Servidão de passagem instituída em 17-09-1993, para a instalação e operação de rede de 

tubulações com até 18 (dezoito) linhas com diâmetro máximo de 300mm, interligando as instalações da UNIÃO aos píeres 2, 

3, e 4 de atracação do Terminal para Granéis Líquidos da Alemoa. 
FINALIDADE Movimentação de granéis líquido 

VIGÊNCIA  11/03/2021 

  
 

NOME TRANSBRASA Transitária Brasileira Ltda. 

CNPJ 45.557.002/0001-95 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO 3 (três) áreas no bairro do Jabaquara com: 21.666,00m², 9.987,00m² e 8.324,48m² 

FINALIDADE Movimentação de mercadorias de importação e exportação 

VIGÊNCIA  31/5/2014  (Efeitos prorrogados mediante medida judicial) 

  
 

NOME UNION Armazenagem e Operações Portuárias S/A 

CNPJ 07.380.119/0001-86 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
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FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Área em Conceiçãozinha na Margem Esquerda 

FINALIDADE Movimentação e armazenagem de veículos e ckd nas correntes de exportação, importação e cabotagem 

VIGÊNCIA  03/01/2035. 

  
 

NOME Vopak do Brasil S/A.  

CNPJ 44.167.450/0001-49 

ATIVIDADE Exploração Portuária 
FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Licitação 

CARACTERIZAÇÃO Servidão de passagem, Terminais de Granéis Líquidos da Alemoa. 

FINALIDADE Movimentação de produtos derivados de petróleo. 

VIGÊNCIA  16/01/2021 

 

 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

NOME 
ACTA/SIDIGRAN SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE 
CARGA A GRANEL DE GUARUJÁ, SANTOS E CUBATÃO 

CNPJ 52.251.667/0001-60 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Áreas de terreno na Ponta da Praia com 12.490,91 m²  

FINALIDADE Estacionamento de veículos 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME ALPINA BRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A. 

CNPJ 04.050.400/0001-62 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Duas áreas com 14,70m² cada uma, totalizando 29,40 m², 
Píer III do Terminal da Alemoa e antigo Ferry Boat na Ilha do Barnabé 
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FINALIDADE Instalação de um contêiner em cada área para armazenagem de 
equipamento para utilização prestação de serviço de limpeza, 
contenção, captação derrame de óleo e prod. químicos e derivados. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA 

CNPJ 04.312.650/0001-23 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO 02 (duas) áreas de terreno a Avenida Francisco Manoel com 3.072,00 m² 

FINALIDADE recuperação de crianças portadoras de deficiências físicas e mentais. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME BORRACHARIA SANTA RITA DE SANTOS LTDA 

CNPJ 06.347.623/0001-11 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO 
Rua Comendador Alfaia Rodrigues nº 746 – Ponta da praia com 
250,69m2. 

FINALIDADE Instalação de uma borracharia. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME CAMPS - Circulo de Amigos do Menor Patrulheiro de Santos. 

CNPJ 58.253.667/0001-86 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO 
Terreno na Linha do Jabaquara entre a avenida senador Feijó e a 
Avenida Washington Luis nº 2 com 2.376,20 m²  

FINALIDADE Área de lazer, cultura e treinamento profissional. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 
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  NOME CÉLIA REGINA PEREIRA CAMPOS 

CPF  025.538.428-99 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO 
Cantina situada na região do Saboó próximo ao antigo PMA 1 com 
100,09 m² 
  

FINALIDADE Fornecimento de lanches e eventuais refeições aos trabalhadores e 
usuários do Porto de Santos 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ 

CNPJ 04.172.213/0001-51, 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO 

Terreno a Avenida Francisco Manoel – no Bairro do Jabaquara com 
7.000,00 m² + Faixa de terreno destinado a Servidão de passagem 
(torres e linhas de transmissão) com 8.500,00 m² 
  

FINALIDADE Estação de chaves e respectivo subsistema 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME CUBAS CLUBE DE TIRO 

CNPJ 02.326.380/0001-84 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Área de terreno no Jabaquara com 6.167,31 m²  

FINALIDADE Stand de Tiro. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A. 

CNPJ 62.464.904/0001-25 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 
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FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Terreno na Ponta da Praia com 200,00 m² 

FINALIDADE 
Apoio ao terminal de veículos e passageiros da travessia Santos – 
Guarujá 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME ECOSORB S.A. TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

CNPJ 02.941.454/0001-92 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO 
Uma área no Píer 3 da Alamoa e a outra área entre as plataformas junto 
ao cais da Ilha Barnabé com 29,40 m² 
  

FINALIDADE 
Instalação de contêineres de 20” em cada uma para armazenamento de 
equipamentos e produtos para atendimento a situações emergenciais. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS SÃO JUDAS TADEU LTDA 

CNPJ 02.770.660/0001-87 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO 
Área situada na Avenida Thiago Ferreira, Margem Esquerda - Vicente de 
Carvalho, Município de Guarujá com 341,38m². 

FINALIDADE Estacionamento de veículos. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME FABIANA TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA 

CNPJ 52.246.048/0001-88 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 
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CARACTERIZAÇÃO 
Guarita na área junto ao Ferry Boat, próximo ao armazém 35 interno 
com 50,00 m² 

FINALIDADE Transporte de passageiros 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME FABIANA TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA 

CNPJ 52.246.048/0001-88 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Sala situada próxima ao Ferry Boat com 18,85 m² 

FINALIDADE Escritório destinado ao transporte de passageiros 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME FABIANA TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA 

CNPJ 52.246.048/0001-88 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Sala situada próxima ao posto fiscal nº 3 da GPORT com 20,00 m² 

FINALIDADE Escritório destinado ao transporte de passageiros 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME FABIANA TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA 

CNPJ 52.246.048/0001-88, 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO 
Guaritas Ponte de atracação de “ferry-Boat” e dos “dolphins” com 86,00 
m² 

FINALIDADE Serviço de transporte de passageiros 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME JOSIENE DE JESUS SILVA 
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CPF 905.147.345-15 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Prédio em Itatinga com 213,70 m² 

FINALIDADE Padaria 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A. 

CNPJ 60.886.413/0001-47 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Área situada à retaguarda do píer da Alemoa com 5.370,00 m² 

FINALIDADE 
Operação de “linha de Entrega com 6” de diâmetro e 535m de extensão, 
instalada pela Liquigás, destinada ao transporte de gás liquefeito de 
Petróleo e seus derivados. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME MARAZUL APOIO PORTUÁRIO LTDA. 

CNPJ 08.920.196/0001-44 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Ferry Boat armazém 35 interno com 15,00m2. 

FINALIDADE 
 Instalação de 01 (um) escritório destinado a contratação das 
operadoras das atividades de apoio portuário para lanchas. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME MOINHO PACÍFICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

CNPJ 60.854.189/0002-92 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 
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CARACTERIZAÇÃO 
Área localizada no andar superior do Prédio da Subestação “E” próxima 
ao Armazém 30 interno com 100,59 m² 
  

FINALIDADE Torre de Controle de operações 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL LTDA 

CNPJ 33.059.924/0001-12 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Área próxima do Posto fiscal nº 3 – GPORT com 12,71m2. 

FINALIDADE 
Instalação de escritório para atendimento das suas atividades no limite 
do Porto 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME RICARDO DA SILVA RAMOS 

CPF 904.751.517-04 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO 
Cantina situada na Rua Pedro Bento da Costa nº 1100 – Bairro de 
Conceiçãozinha – Margem Esquerda com 114,81m² 

FINALIDADE com a finalidade de fornecer  lanches e refeições. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME SS MARINER – Transportes Marítimos  

CNPJ 58.144.171/0001-74 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Área de terreno próximo ao Posto Fiscal nº 3 – Ferry Boat com 13,00 m² 

FINALIDADE 
Instalação de escritório destinado ao controle dos serviços de 
transportes de passageiros nos limites do porto. 
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VIGÊNCIA  Indeterminada 

  NOME SGS DO BRASIL LTDA 

CNPJ 33.182.809/0017-06 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Rua Vereador Alfredo das Neves nº 480 – Alemoa com 31,20 m² 

FINALIDADE 
Instalação de 2 (dois) módulos escritório (tipo contêiner) sendo um 
escritório e outro vestiário com instalações sanitárias. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  

NOME 
SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS TRANSPORTADORES DE 
PASSAGEIROS DE SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ E CUBATÃO – SINDTÁXI. 

CNPJ 58.255.845/0001-08 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO 
Área situada entre as ruas Dr. Vitorino Camilo e Avenida Dr. Pedro Lessa 
– bairro – Ponta da Praia, com 869,04m² 

FINALIDADE 
Implantação de estação fornecedora de Gás Natural Veicular e 
Instalação de escritórios administrativos e serviços de infra-estrutura 
para os associados 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  

NOME 
SINDICAM – SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS 
AUTÔNOMOS DE BENS DA BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA 

CNPJ 57.731.937/0001-54 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 
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CARACTERIZAÇÃO 
Área de terreno situada entre a Rua Aguiar de Andrade e General 
Câmara com 2.170,61 m² 

FINALIDADE 
Atendimento Operacional e Administrativo da categoria dos 
transportadores autônomos. 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  

NOME 
SINDICAM – SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS 
AUTÔNOMOS DE BENS DA BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA 

CNPJ 57.731.937/0001-54 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO 
Avenida Mario Covas Júnior, Rua Alfaia Rodrigues Avenida Afonso Pena 
e Rua Cipriano Barata com 4.000,00 m² 

FINALIDADE Estacionamento de caminhões 

VIGÊNCIA  Indeterminada 

  

  NOME TECONDI – TERMINAIS DE CONTÊINERES DA MARGEM DIREITA S.A. 

CNPJ 02.390.435/0001-15, c 

ATIVIDADE Termo de Permissão de Uso 

FORMA DE 

SELEÇÃO DO 

CESSIONÁRIO 

Forma precária e unilateral 

CARACTERIZAÇÃO Sala de controle das antigas Balanças 14 e 15 com 41,00 m² 

FINALIDADE 
Usada exclusivamente pelos funcionários para o controle de pessoal e 
veículos 

VIGÊNCIA  Indeterminada 
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8.2.3 Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ 

 

Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

 

 

Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3          489,00.98  31/12/2011                    737.000  

    
 

ocupado   
3                             513.430,60  31/12/2011                    282.000  

    
 

ocupado   
3                               49.704,47  31/12/2011                    137.000  

    
 

ocupado   
3                               32.142,83  31/12/2011                    221.000  

    
 

ocupado   
3                               22.100,00  31/12/2011                    606.000  

    
 

ocupado   
3                             425.704,01  31/12/2011                    320.000  

    
 

ocupado   
3          100,76.80  31/12/2011                    429.000  

    
 

ocupado   
3                                      90,02  31/12/2011                    487.000  

    
 

ocupado   
3          109,11.78  31/12/2011                    573.000  

    
 

ocupado   
3                          1.118.894,31  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3         558,89.04  31/12/2011                 1.212.000  

    
 

ocupado   
3        1.252,09.30  31/12/2011                    204.000  

    
 

ocupado   
3   31/12/2011                    452.000  

    
 

ocupado   
3              9,87.50  31/12/2011                      70.000  

    
 

ocupado   
3               8,83.72  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3            137,48.17  31/12/2011                    185.000  

    
 

ocupado   
3                                    130,00  31/12/2011                    364.000  

    
 

ocupado   
3                               98.675,00  31/12/2011                    201.000  

    
 

ocupado   
3          285,98.12  31/12/2011                    415.000  

    
 

ocupado   
3                               15.200,00  31/12/2011                    112.000  
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Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

 

 

Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3   31/12/2011                      99.000  

    
 

ocupado   
3         8.468,43.49  31/12/2011                 1.626.000  

    
 

ocupado   
3          392,02.42  31/12/2011                      97.000  

    
 

ocupado   
3           263,54.55  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3           200,34.72  31/12/2011                    309.000  

    
 

ocupado   
3   31/12/2011                        4.000  

    
 

ocupado   
3                                    130,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3   31/12/2011                    114.000  

    
 

ocupado   
3                                      40,00  31/12/2011                    160.000  

    
 

ocupado   
3        2.000,00.00  31/12/2011                    107.000  

    
 

ocupado   
3                                        6,18  31/12/2011                        7.000  

    
 

ocupado   
3                               22.833,54  31/12/2011                        7.000  

    
 

ocupado   
3   31/12/2011                      60.000  

    
 

ocupado   
3         1.320,11.75  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                    170.000  

    
 

ocupado   
3                               35.116,20  31/12/2011                      86.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        5.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      31.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        7.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      89.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      67.000  
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Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

 

 

Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        4.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                 3.075.000  

    
 

ocupado   
3                          1.414.910,90  31/12/2011                    900.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3        1.656,18.86  31/12/2011                      45.000  

    
 

ocupado   
3  8,02.30  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3              8,02.30  31/12/2011                        2.000  

    
 

ocupado   
3              5,53.14  31/12/2011                      46.000  

    
 

ocupado   
3        3.585,43.30  31/12/2011                    284.000  

    
 

ocupado   
3  178,12.78  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  178,12.78  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  178,12.78  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3       254,67.57 31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3        168,35.41  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3        216,67.42  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3         216,74.51  31/12/2011                      35.000  

    
 

ocupado   
3         219,82.40  31/12/2011                      34.000  

    
 

ocupado   
3          171,74.21  31/12/2011                      35.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        2.000  

    
 

ocupado   
3                               17.507,53  31/12/2011                      12.000  

    
 

ocupado   
3         21,10.44  31/12/2011                        4.000  
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Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

 

 

Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3          34,89.03  31/12/2011                        4.000  

    
 

ocupado   
3        270,02.43  31/12/2011                      12.000  

    
 

ocupado   
3          19,47.17  31/12/2011                        3.000  

    
 

ocupado   
3         142,69.87  31/12/2011                        6.000  

    
 

ocupado   
3          41,22.24 31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                    130,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  58,54.00  31/12/2011                      16.000  

    
 

ocupado   
3          27,88.72  31/12/2011                      13.000  

    
 

ocupado   
3           23,23.79  31/12/2011                        4.000  

    
 

ocupado   
3                                 6.710,10  31/12/2011                        6.000  

    
 

ocupado   
3  118,13.40  31/12/2011                      17.000  

    
 

ocupado   
3          442,75.45  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  10,25.12  31/12/2011                        3.000  

    
 

ocupado   
3        220,72.50  31/12/2011                      11.000  

    
 

ocupado   
3        47.775,00 31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                 5.827,85  31/12/2011                        6.000  

    
 

ocupado   
3                             177.540,38  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3       237.973,58 31/12/2011 385.000 

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      10.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        1.000  
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Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

 

 

Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      32.000  

    
 

ocupado   
3                             301.483,41  31/12/2011                    252.000  

    
 

ocupado   
3                          4.887.786,61  31/12/2011                 1.568.000  

    
 

ocupado   
3                          3.212.737,52  31/12/2011                      74.000  

    
 

ocupado   
3                        13.006.544,99  31/12/2011                 1.108.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      17.000  

    
 

ocupado   
3                          4.887.786,61  31/12/2011                 5.002.000  

    
 

ocupado   
3                           154.645.940  31/12/2011                    278.000  

    
 

ocupado   
3                        37.131.141,22  31/12/2011                    198.000  

    
 

ocupado   
3                             246.333,73  31/12/2011                      91.000  

    
 

ocupado   
3                             246.333,73  31/12/2011                      91.000  

    
 

ocupado   
3                          1.215.530,00  31/12/2011                    303.000  

    
 

ocupado   
3                               30.452,36  31/12/2011                        8.000  

    
 

ocupado   
3                          3.292.907,20  31/12/2011                 2.893.000  

    
 

ocupado   
3                          3.292.907,20  31/12/2011                 2.867.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      88.000  

    
 

ocupado   
3                               10.328,29  31/12/2011                        5.000  

    
 

ocupado   
3                               50.000,00  31/12/2011                    235.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        3.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      15.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      66.000  
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Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

 

 

Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3                             18.215.403  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                          3.820.415,61  31/12/2011                 1.568.000  

    
 

ocupado   
3                          4.957.634,62  31/12/2011                 1.249.000  

    
 

ocupado   
3                               15.438,17  31/12/2011                        2.000  

    
 

ocupado   
3                             66.702.516  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      12.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      35.000  

    
 

ocupado   
3                             846.455,76  31/12/2011                      50.000  

    
 

ocupado   
3             9,85.74  31/12/2011                    195.000  

    
 

ocupado   
3        1.775,48.99  31/12/2011                 2.551.000  

    
 

ocupado   
3   31/12/2011                        7.000  

    
 

ocupado   
3         398,37.53  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3           24,42.08  31/12/2011                      43.000  

    
 

ocupado   
3                                    600,00  31/12/2011                    620.000  

    
 

ocupado   
3        1.732,06.20  31/12/2011                 1.618.000  

    
 

ocupado   
3          459,69.51  31/12/2011                 4.093.000  

    
 

ocupado   
3             96,90.03  31/12/2011                 6.371.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                    244.000  

    
 

ocupado   
3                               98.926,75  31/12/2011                      92.000  

    
 

ocupado   
3         795,69.76  31/12/2011                 1.668.000  

    
 

ocupado   
3       3.156,80.90  31/12/2011                    780.000  
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Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

 

 

Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3                          2.639.442,14  31/12/2011                    274.000  

    
 

ocupado   
3         743,36.41  31/12/2011                 5.278.000  

    
 

ocupado   
3         800,40.50  31/12/2011                 1.662.000  

    
 

ocupado   
3         812,59.30  31/12/2011                 2.874.000  

    
 

ocupado   
3       1.118,05.68  31/12/2011                 1.661.000  

    
 

ocupado   
3         919,81.49  31/12/2011                 1.256.000  

    
 

ocupado   
3                          1.935.476,75  31/12/2011                      64.000  

    
 

ocupado   
3                             454.574,01  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                    130,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                    130,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3             5,27.67  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                             635.534,28  31/12/2011                    147.000  

    
 

ocupado   
3                          3.098.097,80  31/12/2011                 1.072.000  

    
 

ocupado   
3                                    198,97  31/12/2011                    200.000  

    
 

ocupado   
3          245,28.38  31/12/2011                 2.293.000  

    
 

ocupado   
3                                    749,37  31/12/2011                 1.666.000  

    
 

ocupado   
3                                    749,37  31/12/2011                 1.552.000  

    
 

ocupado   
3                             109.302,74  31/12/2011                 1.320.000  

    
 

ocupado   
3          743,36.42  31/12/2011                 1.661.000  

    
 

ocupado   
3          743,36.41  31/12/2011                 1.661.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      99.000  
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3       1.179,02.41  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                      18,04  31/12/2011                    119.000  

    
 

ocupado   
3             5,27.67  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3             5,27.67  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                    245,99  31/12/2011                        6.000  

    
 

ocupado   
3        220,72.64  31/12/2011                        1.000  

    
 

ocupado   
3          10,25.12  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                 9.394,14  31/12/2011                      17.000  

    
 

ocupado   
3        200,29.89  31/12/2011                 1.027.000  

    
 

ocupado   
3          17,83.16  31/12/2011                        3.000  

    
 

ocupado   
3            14,03.91  31/12/2011                      45.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                    584.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      99.000  

    
 

ocupado   
3   31/12/2011                        1.000  

    
 

ocupado   
3  245,31.82  31/12/2011                      59.000  

    
 

ocupado   
3  80,00.00  31/12/2011                      17.000  

    
 

ocupado   
3  362,06.72  31/12/2011                      20.000  

    
 

ocupado   
3  50,00.00  31/12/2011                        1.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                    137.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                    119.000  

    
 

ocupado   
3                               52.000,00  31/12/2011                      36.000  
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3                               52.000,00  31/12/2011                      35.000  

    
 

ocupado   
3                               63.691,14  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  126,02.08  31/12/2011                      19.000  

    
 

ocupado   
3  2.375,32.10  31/12/2011                      17.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  1.256,36.72  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                             118.838,24  31/12/2011                      44.000  

    
 

ocupado   
3                               22.193,05  31/12/2011                      50.000  

    
 

ocupado   
3                             253.972,72  31/12/2011                    209.000  

    
 

ocupado   
3                             299.893,30  31/12/2011                    184.000  

    
 

ocupado   
3         15,52.29  31/12/2011                      14.000  

    
 

ocupado   
3         15,52.29  31/12/2011                      18.000  

    
 

ocupado   
3         720,00.00 31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3          863,28.63  31/12/2011                      19.000  

    
 

ocupado   
3                               98.343,00  31/12/2011                      26.000  

    
 

ocupado   
3                               57.905,71  31/12/2011                      31.000  

    
 

ocupado   
3       1.000,00.00  31/12/2011                      32.000  

    
 

ocupado   
3           49,40.36  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                 5.682,99  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                               56.972,27  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        1.000  
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        7.000  

    
 

ocupado   
3                             552.516,89  31/12/2011                      60.000  

    
 

ocupado   
3                               98.343,00  31/12/2011                      35.000  

    
 

ocupado   
3                             124.827,00  31/12/2011                      24.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        2.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        4.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      16.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        4.000  

    
 

ocupado   
3     10.025,65.50  31/12/2011                      72.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        7.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        4.000  

    
 

ocupado   
3                               14.892,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                    400,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                      50,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                    402.000  

    
 

ocupado   
3                          2.876.250,10  31/12/2011                    385.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      31.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                 4.966.000  

    
 

ocupado   
3                          2.639.496,49  31/12/2011                    118.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      63.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                 7.572.000  
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      67.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                    419.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                    250.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      33.000  

    
 

ocupado   
3                          6.186.577,75  31/12/2011                 4.879.000  

    
 

ocupado   
3                        15.927.072,14  31/12/2011                 4.741.000  

    
 

ocupado   
3                        15.927.072,14  31/12/2011                 4.024.000  

    
 

ocupado   
3                             192.027,57  31/12/2011                    194.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                    183.000  

    
 

ocupado   
3                               29.829,04  31/12/2011                      72.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        7.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      32.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      53.000  

    
 

ocupado   
3                               11.828,78  31/12/2011                      49.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                    457.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      62.000  

    
 

ocupado   
3                          3.589.670,64  31/12/2011                      36.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                    138.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                      93.000  

    
 

ocupado   
3                        29.087.387,00  31/12/2011                        2.000  

    
 

ocupado   
3                                      77,28  31/12/2011                      43.000  

    
 



248  

Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

 

 

Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011                        5.000  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3  SEM VALOR  31/12/2011               13.048.000  

    
 

ocupado   
3                               13.426,78  31/12/2011                        5.000  

    
 

ocupado   
3                               11.092,54  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                             693.349,95  31/12/2011                        4.000  

    
 

ocupado   
3                             693.349,96  31/12/2011                      18.000  

    
 

ocupado   
3      374,19.49  31/12/2011                      38.000  

    
 

ocupado   
3      374,19.49  31/12/2011                    304.000  

    
 

ocupado   
3       131,29.37  31/12/2011                      26.000  

    
 

ocupado   
3        180,42.92  31/12/2011                      10.000  

    
 

ocupado   
3           15,00.00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                             132.082,80  31/12/2011                        3.000  

    
 

ocupado   
3                               50.560,35  31/12/2011                      28.000  

    
 

ocupado   
3                             132.032,80  31/12/2011                        7.000  

    
 

ocupado   
3                             192.163,21  31/12/2011                      10.000  

    
 

ocupado   
3          106,61.97  31/12/2011                 1.536.000  

    
 

ocupado   
3                               34.700,00  31/12/2011                        1.000  

    
 

ocupado   
3          147,19.06  31/12/2011                        5.000  

    
 

ocupado   
3                          1.923.713,00  31/12/2011                      13.000  

    
 

ocupado   
3                             501.388,88  31/12/2011                        2.000  
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3                                    140,68  31/12/2011                        4.000  

    
 

ocupado   
3                                 8.648,58  31/12/2011                        2.000  

    
 

ocupado   
3          9,40.61  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3           9,40.61  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3        501,30.54  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3         98,17.20  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                 8.698,28  31/12/2011                        2.000  

    
 

ocupado   
3                                 8.698,28  31/12/2011                        2.000  

    
 

ocupado   
3                             188.853,64  31/12/2011                        2.000  

    
 

ocupado   
3                          1.611.779,42  31/12/2011                        6.000  

    
 

ocupado   
3                               61.788,77  31/12/2011                      51.000  

    
 

ocupado   
3                               61.788,77  31/12/2011                      13.000  

    
 

ocupado   
3                          1.667.562,80  31/12/2011                      57.000  

    
 

ocupado   
3                                      15,11  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3          265,80.96  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                 1.500,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3        1.800,00.00  31/12/2011                        8.000  

    
 

ocupado   
3                               12.652,88  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                 6.610,69  31/12/2011                        1.000  

    
 

ocupado   
3                               22.267,60  31/12/2011                      11.000  

    
 

ocupado   
3                                      81,00  31/12/2011                      60.000  
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3                                        6,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                        6,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                      12,00  31/12/2011                        1.000  

    
 

ocupado   
3                                      12,00  31/12/2011                      25.000  

    
 

ocupado   
3                                    745,57  31/12/2011                        1.000  

    
 

ocupado   
3                                    745,57  31/12/2011                        1.000  

    
 

ocupado   
3       1.314,91.21  31/12/2011                    542.000  

    
 

ocupado   
3                                    100,00  31/12/2011                      69.000  

    
 

ocupado   
3           21,01.28  31/12/2011                      24.000  

    
 

ocupado   
3            21,01.28  31/12/2011                      40.000  

    
 

ocupado   
3            21,01.28  31/12/2011                      56.000  

    
 

ocupado   
3          579,82.75  31/12/2011                      85.000  

    
 

ocupado   
3                                      15,00  31/12/2011                      23.000  

    
 

ocupado   
3                                      15,00  31/12/2011                      37.000  

    
 

ocupado   
3                                      36,00  31/12/2011                      27.000  

    
 

ocupado   
3                                      10,00  31/12/2011                        6.000  

    
 

ocupado   
3                                      20,00  31/12/2011                      60.000  

    
 

ocupado   
3                                      15,00  31/12/2011                    130.000  

    
 

ocupado   
3                                      15,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3            21,72.50  31/12/2011                      32.000  

    
 

ocupado   
3          243,47.55  31/12/2011                    190.000  
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3                                    100,00  31/12/2011                      13.000  

    
 

ocupado   
3                                    940,00  31/12/2011                        6.000  

    
 

ocupado   
3          21,01.29  31/12/2011                      22.000  

    
 

ocupado   
3          21,01.29  31/12/2011                      19.000  

    
 

ocupado   
3          21,01.29   31/12/2011                      31.000  

    
 

ocupado   
3          21,01.29  31/12/2011                      22.000  

    
 

ocupado   
3          21,01.29  31/12/2011                      23.000  

    
 

ocupado   
3          21,01.29  31/12/2011                      25.000  

    
 

ocupado   
3                                 5.764,09  31/12/2011                      11.000  

    
 

ocupado   
3                                 5.764,09  31/12/2011                      11.000  

    
 

ocupado   
3                                      10,00  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3                                      10,00  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3                                      10,00  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3             21,01.29  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3            21,01.29  31/12/2011                        8.000  

    
 

ocupado   
3            21,01.29  31/12/2011                      11.000  

    
 

ocupado   
3            21,01.29  31/12/2011                        6.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011                        9.000  
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3                                        7,50  31/12/2011                      12.000  

    
 

ocupado   
3                                        7,50  31/12/2011                      14.000  

    
 

ocupado   
3                                        5,00  31/12/2011                        8.000  

    
 

ocupado   
3                                        5,00  31/12/2011                        8.000  

    
 

ocupado   
3                                      12,00  31/12/2011                      17.000  

    
 

ocupado   
3           21,01.29  31/12/2011                      36.000  

    
 

ocupado   
3          42,02.56  31/12/2011                      69.000  

    
 

ocupado   
3         21,01.29  31/12/2011                      22.000  

    
 

ocupado   
3         21,01.29  31/12/2011                      22.000  

    
 

ocupado   
3         21,01.29  31/12/2011                      22.000  

    
 

ocupado   
3         21,01.29  31/12/2011                      22.000  

    
 

ocupado   
3          21,01.29  31/12/2011                      22.000  

    
 

ocupado   
3          21,01.29  31/12/2011                      21.000  

    
 

ocupado   
3          21,01.29  31/12/2011                      22.000  

    
 

ocupado   
3          21,01.29  31/12/2011                      17.000  

    
 

ocupado   
3           21,01.29  31/12/2011                      16.000  

    
 

ocupado   
3                                      18,87  31/12/2011                      24.000  

    
 

ocupado   
3                                      18,00  31/12/2011                      24.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011                        9.000  
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011                      10.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011                      10.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011                        8.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011                        7.000  

    
 

ocupado   
3                                      15,00  31/12/2011                      11.000  

    
 

ocupado   
3                                        6,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011                      10.000  

    
 

ocupado   
3                                      14,00  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3                                      14,00  31/12/2011                        9.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011                        7.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011                      10.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011                      10.000  

    
 

ocupado   
3                                      23,00  31/12/2011                      17.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011                        7.000  

    
 

ocupado   
3                                        5,00  31/12/2011                        5.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,50  31/12/2011                        7.000  
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3                                      23,00  31/12/2011                      12.000  

    
 

ocupado   
3                                      10,00  31/12/2011                      28.000  

    
 

ocupado   
3                                        5,00  31/12/2011                      12.000  

    
 

ocupado   
3                                      57,00  31/12/2011                      15.000  

    
 

ocupado   
3                                      30,00  31/12/2011                      10.000  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                        9,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                      17,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                      17,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                      22,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                        7,50  31/12/2011                    184.000  

    
 

ocupado   
3                                        7,50  31/12/2011  ##########  

    
 

ocupado   
3                                      23,00  31/12/2011  ###########  

    
 

ocupado   
3                                      15,00  31/12/2011                      35.000  

    
 

ocupado   
3                                      36,00  31/12/2011                      29.000  

    
 

ocupado   
3                                      27,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                      43,00  31/12/2011                      37.000  

    
 

ocupado   
3                                      57,00  31/12/2011                        4.000  

    
 

ocupado   
3          47,87.07  31/12/2011                      24.000  

    
 

ocupado   
3           47,87.10  31/12/2011                        8.000  
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

ocupado   
3            47,87.10  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                      27,00  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                      69,50  31/12/2011  SEM VALOR  

    
 

ocupado   
3                                      83,70  31/12/2011                      26.000  

    
 

ocupado   
3                                    136,13  31/12/2011                      20.000  

    
 

ocupado   
3                                    136,13  31/12/2011                      20.000  

    
 

ocupado   
3                                    136,13  31/12/2011                      18.000  

    
 

ocupado   
3                                      94,50  31/12/2011                      21.000  

    
 

ocupado   
3              47.87,10  31/12/2011                      10.000  

    
 

ocupado   
3                                      23,00  31/12/2011                      25.000  

    
 

ocupado   
3                                      62,00  31/12/2011                      37.000  

    
 

ocupado   
3                                        2,00  31/12/2011                      25.000  

    
 

ocupado   
3                                      60,00  31/12/2011                      25.000  

    
 

                
 

vazios   3 Cr$      00,96 31/12/2011  R$        350.000,00      
 

vazios   3 Cr$      02,04 31/12/2011  R$        460.000,00      
 

vazios   3 Cr$      00,82 31/12/2011  R$        250.000,00      
 

vazios   3 Cr$      01,47 31/12/2011  R$        340.000,00      
 

vazios   3 Cr$      00,16 31/12/2011  R$          70.000,00      
 

vazios   3 Cr$      00,82 31/12/2011  R$        250.000,00      
 

vazios   3 Cr$      02,35 31/12/2011  R$        660.000,00      
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      08,66 31/12/2011  R$   28.450.000,00      
 

vazios   3 Cr$      60,00 31/12/2011  R$     2.840.000,00      
 

vazios   3 Cr$      186000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      90,00 // Cr$ 16571,46 31/12/2011  -      
 

vazios   3 Cr$      65,54 31/12/2011  -      
 

vazios   3 Cr$      50,37 31/12/2011  -      
 

vazios   3 Cr$      20,49 31/12/2011  R$        990.000,00      
 

vazios   3 Cr$      20,13 31/12/2011  -      
 

vazios   3 Cr$      40,26 31/12/2011  -      
 

vazios   3 Cr$      294,16//206,39 31/12/2011  -      
 

vazios   3 Cr$      35,28 31/12/2011  R$        960.000,00      
 

vazios   3 Cr$      351,49 31/12/2011  R$   19.819.212,36      
 

vazios   3 Cr$      16,56 31/12/2011  -      
 

vazios   3 Cr$      76,85 31/12/2011  -      
 

vazios   3 Cr$      440,00 31/12/2011  R$        300.000,00      
 

vazios   3 Cr$      38893,96 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      34358,16 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      33738,16 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      16669,12 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      39213,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      104972,12 31/12/2011       
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      60320,30 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      81551,42 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      95366,32 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      58237,12 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      26500,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      21551,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      16016,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      184597,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      57927,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      94011,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      54337,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      31000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      12029,30//10450,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      1980,14 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      553,22 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      602,24 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      1683,83 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      657,20 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      222,89 31/12/2011  R$        260.000,00      
 

vazios   3 Cr$      1016,47 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      850,30 31/12/2011  R$        461.396,99      
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      968,40 31/12/2011  R$        885.782,19      
 

vazios   3 Cr$      1211,86 31/12/2011  R$          57.728,29      
 

vazios   3 Cr$      1010,56 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      1161,51 31/12/2011  R$        343.312,86      
 

vazios   3 Cr$      1014,90 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      6033300,47 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      1900,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      5154,41 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      8204,60 31/12/2011  R$        307.855,02      
 

vazios   3 Cr$      11262,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      5149,27 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      7257,41 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      7765,13 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      6704,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      727,65 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      27891,67 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      9536,67 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      10714,67 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      13678,67 31/12/2011  R$               802,10      
 

vazios   3 Cr$      6775,06 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      6978,55 31/12/2011       
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      6978,55 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      6885,06 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      6775,06 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      7080,21 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      6775,06 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      7080,21 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      9847,44 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      7187,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      5600,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      15670,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      7000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      12320,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      11500,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      15043,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      6171,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      7095,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      32000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      49000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      36000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      46000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      20500,00 31/12/2011       
 



260  

Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

 

 

Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      21000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      30000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      33000,00 31/12/2011  R$        200.000,00      
 

vazios   3 Cr$      42748,5 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      46248,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      30595,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      29595,00 31/12/2011  R$          50.000,00      
 

vazios   3 Cr$      33669,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      36169,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      42124,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      33747,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      31169,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      25844,10 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      15508,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      56788,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      54288,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      34972,60 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      75929,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      45748,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      29798,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      31000,00 31/12/2011       
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      34272,50 31/12/2011  R$          39.585,53      
 

vazios   3 Cr$      75990,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      38169,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      3363,10 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      30934,20 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      33726,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      24051,00 31/12/2011  R$        130.000,00      
 

vazios   3 Cr$      95339,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      26590,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      153488,30 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      26590,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      14993,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      2607,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      39669,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      40669,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      37169,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      45248,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      11465,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      37669,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      44748,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      72407,50 31/12/2011       
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
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Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      29090,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      180262,40 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      281562,30 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      100481,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      30595,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      35174,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      111098,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      44000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      65397,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      27125,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      28716,05 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      21956,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      196126,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      109342,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      61332,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      23086,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      32184,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      1650,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      40000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      40000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      75000,00 31/12/2011  R$     1.121.424,90      
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      35674,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      8904,90 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      40684,90 31/12/2011  R$        388.575,10      
 

vazios   3 Cr$      34874,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      37476,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      25854,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      40692,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      420473,80 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      579,39 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      263052,71 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      176498,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      54726,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      20810,00 31/12/2011  R$          53.761,26      
 

vazios   3 Cr$      18152,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      27932,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      49763,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      15086614,00 31/12/2011  R$        250.000,00      
 

vazios   3 Cr$      35000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      131500,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      137000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      51283,90 31/12/2011  R$        488.515,07      
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Situação RIP 
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Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  
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Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      66243,40 31/12/2011  R$        575.757,60      
 

vazios   3 Cr$      47426,40 31/12/2011  R$     1.026.205,30      
 

vazios   3 Cr$      38414,40 31/12/2011  R$        225.753,34      
 

vazios   3 Cr$      151111,50 31/12/2011  R$     3.377.237,91      
 

vazios   3 Cr$      34241,40 31/12/2011  R$        228.117,52      
 

vazios   3 Cr$      44343,25 31/12/2011  R$        183.246,56      
 

vazios   3 Cr$      52815,55 31/12/2011  R$        226.935,71      
 

vazios   3 Cr$      44028,50 31/12/2011  R$        192.901,30      
 

vazios   3 Cr$      38806,40 31/12/2011  R$        320.769,42      
 

vazios   3 Cr$      33884,20 31/12/2011  R$        228.117,52      
 

vazios   3 Cr$      43224,40 31/12/2011  R$        308.000,73      
 

vazios   3 Cr$      137633,45 31/12/2011  R$     1.688.061,81      
 

vazios   3 Cr$      48168,40 31/12/2011  R$        454.335,24      
 

vazios   3 Cr$      53905,45 31/12/2011  R$        691.876,58      
 

vazios   3 Cr$      43581,00 31/12/2011  R$        297.058,66      
 

vazios   3 Cr$      33776,80 31/12/2011  R$        225.753,34      
 

vazios   3 Cr$      58622,80 31/12/2011  R$        691.846,23      
 

vazios   3 Cr$      62325,40 31/12/2011  R$        412.784,85      
 

vazios   3 Cr$      36218,95 31/12/2011  R$        293.101,90      
 

vazios   3 Cr$      108508,10 31/12/2011  R$        692.000,42      
 

vazios   3 Cr$      33897,10 31/12/2011  R$        181.554,13      
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      43817,60 31/12/2011  R$        691.906,93      
 

vazios   3 Cr$      28258,60 31/12/2011  R$        273.476,28      
 

vazios   3 Cr$      40944,70 31/12/2011  R$        297.058,66      
 

vazios   3 Cr$      59538,10 31/12/2011  R$        419.867,73      
 

vazios   3 Cr$      54138,10 31/12/2011  R$        411.105,33      
 

vazios   3 Cr$      65558,60 31/12/2011  R$        448.240,03      
 

vazios   3 Cr$      45650,60 31/12/2011  R$        283.560,07      
 

vazios   3 Cr$      34640,60 31/12/2011  R$        283.560,07      
 

vazios   3 Cr$      67004,60 31/12/2011  R$        845.194,41      
 

vazios   3 Cr$      51351,10 31/12/2011  R$        297.058,66      
 

vazios   3 Cr$      56907,10 31/12/2011  R$        845.960,92      
 

vazios   3 Cr$      53173,10 31/12/2011  R$        398.352,24      
 

vazios   3 Cr$      63451,60 31/12/2011  R$        235.775,55      
 

vazios   3 Cr$      273994,10 31/12/2011  R$        334.237,07      
 

vazios   3 Cr$      38480,60 31/12/2011  R$        226.494,31      
 

vazios   3 Cr$      54977,10 31/12/2011  R$        421.842,56      
 

vazios   3 Cr$      59816,10 31/12/2011  R$        297.058,66      
 

vazios   3 Cr$      206909,15 31/12/2011  R$     1.246.592,03      
 

vazios   3 Cr$      36204,50 31/12/2011  R$        319.100,23      
 

vazios   3 Cr$      56266,10 31/12/2011  R$        538.154,50      
 

vazios   3 Cr$      34610,60 31/12/2011  R$        276.941,18      
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      1846085,65 31/12/2011  R$   20.810.000,00      
 

vazios   3 Cr$      151539,10 31/12/2011  R$        994.014,37      
 

vazios   3 Cr$      1118894,31 31/12/2011  R$     2.691.005,11      
 

vazios   3 Cr$      67190,60 31/12/2011  R$        498.245,55      
 

vazios   3 Cr$      53891,70 31/12/2011  R$        557.719,35      
 

vazios   3 Cr$      54164,10 31/12/2011  R$        421.782,03      
 

vazios   3 Cr$      84969,60 31/12/2011  R$        631.138,71      
 

vazios   3 Cr$      104538,90 31/12/2011  R$        408.994,89      
 

vazios   3 Cr$      40088,40 31/12/2011  R$        349.463,57      
 

vazios   3 Cr$      27857,60 31/12/2011  R$        198.408,95      
 

vazios   3 Cr$      418194,60 31/12/2011  R$     2.453.351,41      
 

vazios   3 Cr$      45464,60 31/12/2011  R$        451.488,52      
 

vazios   3 Cr$      48075,60 31/12/2011  R$        131.434,81      
 

vazios   3 Cr$      43767,50 31/12/2011  R$        270.052,68      
 

vazios   3 Cr$      46992,50 31/12/2011  R$        370.088,18      
 

vazios   3 Cr$      72532,20 31/12/2011  R$        406.311,78      
 

vazios   3 Cr$      44685,80 31/12/2011  R$        270.052,68      
 

vazios   3 Cr$      127086,30 31/12/2011  R$     1.677.650,56      
 

vazios   3 Cr$      28881,80 31/12/2011  R$        176.118,04      
 

vazios   3 Cr$      29866,20 31/12/2011  R$        175.457,61      
 

vazios   3 Cr$      63467,60 31/12/2011  R$        235.775,55      
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      52256,70 31/12/2011  R$        366.387,59      
 

vazios   3 Cr$      61163,70 31/12/2011  R$        382.389,14      
 

vazios   3 Cr$      64642,50 31/12/2011  R$        235.775,55      
 

vazios   3 Cr$      44201,60 31/12/2011  R$        283.560,07      
 

vazios   3 Cr$      351870,00 31/12/2011  R$     2.748.865,47      
 

vazios   3 Cr$      39982,40 31/12/2011  R$        105.588,09      
 

vazios   3 Cr$      38802,35 31/12/2011  R$        104.140,08      
 

vazios   3 Cr$      66392,60 31/12/2011  R$        235.775,55      
 

vazios   3 Cr$      42281,20 31/12/2011  R$        267.423,50      
 

vazios   3 Cr$      43101,20 31/12/2011  R$        366.673,82      
 

vazios   3 Cr$      60399,10 31/12/2011  R$        404.638,22      
 

vazios   3 Cr$      48999,40 31/12/2011  R$        297.058,66      
 

vazios   3 Cr$      43074,60 31/12/2011  R$        297.058,66      
 

vazios   3 Cr$      97674,30 31/12/2011  R$     1.129.452,69      
 

vazios   3 Cr$      63461,20 31/12/2011  R$        235.775,55      
 

vazios   3 Cr$      11651,90 31/12/2011  R$        561.499,35      
 

vazios   3 Cr$      41161,20 31/12/2011  R$        504.080,65      
 

vazios   3 Cr$      45699,20 31/12/2011  R$        421.212,64      
 

vazios   3 Cr$      79490,80 31/12/2011  R$        668.871,05      
 

vazios   3 Cr$      129500,10 31/12/2011  R$     1.691.918,14      
 

vazios   3 Cr$      181652,30 31/12/2011  R$     2.313.875,27      
 



268  

Quadro A.8.2.3 – Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

 

 

Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      49074,30 31/12/2011  R$        370.480,23      
 

vazios   3 Cr$      63422,60 31/12/2011  R$        235.775,55      
 

vazios   3 Cr$      96818,20 31/12/2011  R$        561.027,04      
 

vazios   3 Cr$      68947,80 31/12/2011  R$        691.881,12      
 

vazios   3 Cr$      16715,20 31/12/2011  R$        568.193,01      
 

vazios   3 Cr$      43788,20 31/12/2011  R$        283.560,07      
 

vazios   3 Cr$      213404,30 31/12/2011  R$     2.499.782,55      
 

vazios   3 Cr$      66184,60 31/12/2011  R$        408.681,44      
 

vazios   3 Cr$      51091,90 31/12/2011  R$        303.809,70      
 

vazios   3 Cr$      48576,60 31/12/2011  R$        320.526,10      
 

vazios   3 Cr$      487011,60 31/12/2011  R$     2.883.965,76      
 

vazios   3 Cr$      49815,20 31/12/2011  R$        297.058,66      
 

vazios   3 Cr$      56643,60 31/12/2011  R$        615.037,81      
 

vazios   3 Cr$      91579,10 31/12/2011  R$        681.502,96      
 

vazios   3 Cr$      53925,35 31/12/2011  R$        304.471,39      
 

vazios   3 Cr$      216743,10 31/12/2011  R$     1.264.611,05      
 

vazios   3 Cr$      332012,60 31/12/2011  R$     2.887.902,43      
 

vazios   3 Cr$      64290,10 31/12/2011  R$        365.027,30      
 

vazios   3 Cr$      99329,10 31/12/2011  R$        550.248,17      
 

vazios   3 Cr$      68872,80 31/12/2011  R$        369.262,72      
 

vazios   3 Cr$      90898,60 31/12/2011  R$        798.086,65      
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      61159,80 31/12/2011  R$        412.416,07      
 

vazios   3 Cr$      160346,70 31/12/2011  R$     1.086.766,38      
 

vazios   3 Cr$      51808,70 31/12/2011  R$        331.386,96      
 

vazios   3 Cr$      47759,70 31/12/2011  R$        275.543,41      
 

vazios   3 Cr$      63948,70 31/12/2011  R$        235.775,55      
 

vazios   3 Cr$      64643,70 31/12/2011  R$        235.775,55      
 

vazios   3 Cr$      121497,70 31/12/2011  R$        984.879,87      
 

vazios   3 Cr$      84872,20 31/12/2011  R$        516.207,93      
 

vazios   3 Cr$      221763,30 31/12/2011  R$     1.020.162,75      
 

vazios   3 Cr$      41845,80 31/12/2011  R$        297.058,66      
 

vazios   3 Cr$      107501,60 31/12/2011  R$        279.009,46      
 

vazios   3 Cr$      68876,70 31/12/2011  R$        388.612,32      
 

vazios   3 Cr$      121497,70 31/12/2011  R$     1.030.979,12      
 

vazios   3 Cr$      55531,20 31/12/2011  R$        538.213,51      
 

vazios   3 Cr$      71701,60 31/12/2011  R$        768.824,28      
 

vazios   3 Cr$      92330,10 31/12/2011  R$        915.277,52      
 

vazios   3 Cr$      131534,70 31/12/2011  R$        395.514,71      
 

vazios   3 Cr$      181556,80 31/12/2011  R$        771.710,77      
 

vazios   3 Cr$      536765,63 31/12/2011  R$     1.046.098,24      
 

vazios   3 Cr$      59235,80 31/12/2011  R$        297.058,66      
 

vazios   3 Cr$      36881,00 31/12/2011  R$        270.052,68      
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      141534,70 31/12/2011  R$        401.708,15      
 

vazios   3 Cr$      141534,70 31/12/2011  R$        413.780,47      
 

vazios   3 Cr$      33995,80 31/12/2011  R$        276.517,79      
 

vazios   3 Cr$      33620,10 31/12/2011  R$        277.685,07      
 

vazios   3 Cr$      616895,00 31/12/2011  R$   14.395.697,26      
 

vazios   3 Cr$      66081,1// Cr$ 58667,40 31/12/2011  R$     1.256.651,86      
 

vazios   3 Cr$      4365103,51 31/12/2011  R$        386.702,17      
 

vazios   3 Cr$      4176771,52 31/12/2011  R$        378.812,33      
 

vazios   3 Cr$      4247149,47 31/12/2011  R$        386.355,44      
 

vazios   3 Cr$      95966,00 31/12/2011  R$        692.460,91      
 

vazios   3 Cr$      19304,00 31/12/2011  R$        386.639,63      
 

vazios   3 Cr$      198296,90 31/12/2011  R$        545.488,94      
 

vazios   3 Cr$      48743,40 31/12/2011  R$        283.560,07      
 

vazios   3 Cr$      89370,50 31/12/2011  R$        388.612,32      
 

vazios   3 Cr$      125402,40 31/12/2011  R$        693.937,75      
 

vazios   3 Cr$      55680,05 31/12/2011  R$        281.225,60      
 

vazios   3 Cr$      47000,00 31/12/2011  R$        348.861,04      
 

vazios   3 Cr$      22794,00 31/12/2011  R$        183.845,98      
 

vazios   3 Cr$      93190,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      214324,00 31/12/2011  R$     7.410.391,86      
 

vazios   3 Cr$      4201561,09 31/12/2011       
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      136100,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      413520,80 31/12/2011  R$     4.960.000,00      
 

vazios   3 Cr$      5840,82 31/12/2011  R$        100.000,00      
 

vazios   3 Cr$      660929,20 31/12/2011  R$   19.021.276,81      
 

vazios   3 Cr$      138956,84 31/12/2011  R$     5.714.059,71      
 

vazios   3 Cr$      488290,39 31/12/2011  R$     8.055.721,13      
 

vazios   3 Cr$      12931,76 31/12/2011  R$          45.312,51      
 

vazios   3 Cr$      390295,22 31/12/2011  R$   15.489.973,78      
 

vazios   3 Cr$      948469,90 31/12/2011  R$     7.819.343,90      
 

vazios   3 Cr$      12426,90 31/12/2011  R$        271.042,38      
 

vazios   3 Cr$      197235,94 31/12/2011  R$     2.287.180,21      
 

vazios   3 Cr$      795630,32 31/12/2011  R$     9.118.005,66      
 

vazios   3 Cr$      44678,30 31/12/2011  R$          80.807,31      
 

vazios   3 Cr$      18810,66 31/12/2011  R$          45.312,51      
 

vazios   3 Cr$      562367,98 31/12/2011  R$     1.040.208,18      
 

vazios   3 Cr$      75867,86 31/12/2011  R$        570.515,24      
 

vazios   3 Cr$      11146,26 31/12/2011  R$        297.537,98      
 

vazios   3 Cr$      31926,50 31/12/2011  R$          75.520,85      
 

vazios   3 Cr$      358249,90 31/12/2011  R$   76.597.582,01      
 

vazios   3 Cr$      29251,24 31/12/2011  R$          51.354,18      
 

vazios   3 Cr$      78856,18 31/12/2011  R$        558.221,14      
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      219933,86 31/12/2011  R$   13.525.128,51      
 

vazios   3 Cr$      42913,14 31/12/2011  R$        228.503,49      
 

vazios   3 Cr$      18742,42 31/12/2011  R$          45.312,51      
 

vazios   3 Cr$      36071,90 31/12/2011  R$        269.084,78      
 

vazios   3 Cr$      28719,67 31/12/2011  R$          80.052,10      
 

vazios   3 Cr$      17700,66 31/12/2011  R$          45.312,51      
 

vazios   3 Cr$      244427,26 31/12/2011  R$     7.410.608,57      
 

vazios   3 Cr$      1565200620,90 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      36868,90 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      39090,90 31/12/2011  R$          87.302,10      
 

vazios   3 Cr$      79515,00 31/12/2011  R$        547.124,68      
 

vazios   3 Cr$      24000,00 31/12/2011  R$        425.786,26      
 

vazios   3 Cr$      75870,00 31/12/2011  R$        802.535,72      
 

vazios   3 Cr$      3706041,64 31/12/2011  R$   20.334.814,12      
 

vazios   3 Cr$      58140,80 31/12/2011  R$        283.404,08      
 

vazios   3 Cr$      42926,00 31/12/2011  R$        318.653,68      
 

vazios   3 Cr$      31200,00 31/12/2011  R$        324.261,47      
 

vazios   3 Cr$      3556,07 31/12/2011  R$        291.369,11      
 

vazios   3 Cr$      55114,40 31/12/2011  R$        302.782,81      
 

vazios   3 Cr$      40795,40 31/12/2011  R$          83.072,94      
 

vazios   3 Cr$      44050,00 31/12/2011  R$        370.612,68      
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      53715,89 31/12/2011  R$        388.846,70      
 

vazios   3 Cr$      36423,00 31/12/2011  R$        458.417,43      
 

vazios   3 Cr$      75100,00 31/12/2011  R$        949.262,16      
 

vazios   3 Cr$      88580,00 31/12/2011  R$        385.800,61      
 

vazios   3 Cr$      50134,52 31/12/2011  R$        411.303,65      
 

vazios   3 Cr$      18240,00 31/12/2011  R$        116.595,92      
 

vazios   3 Cr$      37420,00 31/12/2011  R$        286.588,49      
 

vazios   3 Cr$      42150,00 31/12/2011  R$     3.721.618,22      
 

vazios   3 Cr$      55450,00 31/12/2011  R$        423.029,26      
 

vazios   3 Cr$      73,50 31/12/2011  R$        491.794,63      
 

vazios   3 Cr$      68072,00 31/12/2011  R$        306.192,60      
 

vazios   3 Cr$      39400,00 31/12/2011  R$        479.987,06      
 

vazios   3 Cr$      69072,00 31/12/2011  R$        299.361,38      
 

vazios   3 Cr$      46888,00 31/12/2011  R$        203.140,94      
 

vazios   3 Cr$      103047,00 31/12/2011  R$        253.511,52      
 

vazios   3 Cr$      81316,00 31/12/2011  R$        423.329,14      
 

vazios   3 Cr$      12005622,00 31/12/2011  R$        450.721,63      
 

vazios   3 Cr$      6033627,70 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      143388,50 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      396136,38 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      104253,41 31/12/2011       
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      265253,43 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      154653,41 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      94253,41 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      38253,41 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      1736,72 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      116460,40 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      45460,40 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      892651,85 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      671246,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      35000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      43000,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      133243,56 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      137738,80 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      81142,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      255059,25 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      77570,45 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      3033890,80 31/12/2011  R$   21.743.022,70      
 

vazios   3 Cr$      598863,00 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      62043,54 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      16,16 31/12/2011       
 

vazios   3 Cr$      150,00 31/12/2011       
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Situação RIP 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício  

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com Manutenção 

 

vazios   3 Cr$      20,00 31/12/2011  R$        570.000,00      
 

vazios   3 Cr$      10000,00 31/12/2011       
 

Total                   -                      -    
 

Fonte: Codesp - Gerência de Desmobilização e Patrimônio 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



276  

8.2.4 Análise Crítica: 

A  Codesp não possui sob  sua responsabilidade imóveis classificados como 

funcionais, na forma estabelecida no Decreto nº 980, de 11/11/1993.  Quanto aos imóveis 

que encontram-se sob nosso uso e guarda, pertencem à  União e não estão contabilizados 

em nossos ativos. 
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Quadro A.8.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 
 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Quantidade de Imóveis 

Locados de Terceiros dela 

UJ 

Exercício 

2014 

Exercício 

2013 

BRASIL 

UF 1 0 0 

município 1     

município 2     

município “n”     

UF “n” 0 0 

município 1     

município 2     

município “n”     

Subtotal Brasil 0 0 

EXTERIOR 

PAÍS 1 0 0 

cidade 1     

cidade 2     

cidade “n”     

PAÍS “n” 0 0 

cidade 1     

cidade 2     

cidade “n”     

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 0 0 

Fonte: Gerência de Desmobilização e Patrimônio 
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9. Gestão da Tecnologia da Informação 

9.1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 
 

Duas ferramentas importantes implantadas para dar suporte às mudanças projetadas 

foram a nova estrutura de tecnologia da informação e um sistema integrado de gestão 

empresarial.  

Em abril, a Codesp designou as atribuições e o funcionamento do Comitê Gestor de 

Tecnologia da Informação e em novembro criou a estrutura de TIC. Ela abriga a 

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SET), vinculada à 

diretoria de Planejamento Estratégico e Controle, que tem a responsabilidade de organizar, 

elaborar e propor as políticas e programas da área de tecnologia da informação e 

comunicação. Objetiva, também, coordenar o planejamento, implementar, monitorar e 

efetuar melhorias contínuas das ações de tecnologia da informação, bem como manter a 

disponibilidade dos sistemas e do ambiente tecnológico da Codesp.  

Já o sistema integrado de gestão empresarial, o Enterprise Resource Planning (ERP 

SAP), entrou em operação no dia 02 de janeiro e é um dos alicerces do novo modelo de 

gestão, impactando, positivamente, as rotinas de controle financeiro, gestão patrimonial, 

recursos humanos e tecnologia da informação. 

A introdução do ERP SAP ocorreu através do Projeto Ágil, permitindo que as 

atividades administrativas da Codesp sejam planejadas de forma integrada, ágil e 

padronizada, facilitando o dia-a-dia de todos.   A empresa Cast foi selecionada para 

implementar o ERP, integrando os dados e processos da Codesp. Com duração de 24 

meses, o contrato incluiu a prestação de serviços especializados, para garantir todas as 

fases de implementação do sistema. 
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CNPJ Denominação

DP/37.2014
Prestação de Serviços Móveis Especializados (SME) de 372 linhas e 

aparelhos
Até 16/05/15 66.970.229/0001-67 NEXTEL Telecomunicações LTDA  R$     475.380,00  R$              321.665,42 

DP/33.2014
Prestação de serviços de telefônico comutado (STFC) através do

entroncamento digital E-1 e serviços de discagem direta a ramal (DDR)
Até 03/07/15 06.128.103/0001-18 VIPWAY Telecomunicações LTDA  R$     481.480,00  R$              186.732,89 

DP/64.2014

Prestação de serviços de suporte e assistência técnica, manutenção

preventiva e/ou corretiva na Central Privada de Comutação Telefônica

(CPTC) e sua unidade remota

Até 07/11/15 65.414.476/0001-14
Phonoway Comércio e Representação de 

Sistemas LTDA
 R$  1.025.033,00  R$                85.419,42 

DP/42.2012 Implantação de diversos sistemas de radiocomunicação. Até 30/11/15 57.300.907/0001-93
OLUAP - Equipamentos Materiais Elétricos e 

Representações LTDA
 R$     559.479,72  R$              530.093,99 

DP/11.2014 Aquisição dos lotes 1 e 2 de equipamentos de informática. Até 27/02/15 06.915.840/0001-60 DMSTOR Informática LTDA  R$  1.245.000,00  R$           1.245.000,00 

DP/71.2010

Prestação de Serviços Continuados de acesso à Internet em Banda e 

Interligação de redes, para os escritórios desta CODESP, ao longo do Porto 

de Santos e àreas adjacentes.

Até 15/03/16 06.128.103/0001-18 VIPWAY Telecomunicações LTDA  R$     493.717,68  R$              479.148,61 

DP/22.2013

Contratação da implantação, atualização, treinamento e manutenção do 

sistema "DMP Light Web", bem como a aquisição de 25 relógios pontos, 

manutenção dos equipamentos já existentes - 36 - e os adquiridos na 

respectativa contratação a serem utilizados na CODESP.

Até 02/04/13 61.099.008/0001-41
DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de 

Ponto e Acesso LTDA.
 R$     155.767,24  R$              152.981,25 

DP/16.2014

Aquisição e atualização de licenças de uso de software Tem McAfee Total 

Protection For Endpoint para para McAfee Endpoint Protection - 

Advanced Suite (EPA), com suporte técnico.

Até 06/04/15 05.378.957/0001-90 X2S Informática LTDA  R$       90.600,00  R$                90.600,00 

DP/19.2014
Prestação de serviços de atualização das licenças possuídas pela CODESP

do software AutoCad.
Até 21/04/15 67.213.215/0001-61

Tecgraf Tecnologia em Computação Gráfica 

LTDA.
 R$     549.850,00  R$              549.850,00 

DP/20.2014
Aquisição do lote 3 de equipamentos de informática, dentro dos requisitos

descritos no Edital e seus apensos, e na “proposta Comercial”.
Até 22/04/15 05.533.684/0001-00 Teha Trade Comércio e Serviços LTDA  R$       46.378,00  R$                46.378,00 

DP/27.2014
Prestação dos serviços de atualização de licenças de software e suporte

técnico da ORACLE.
Até 29/05/15 59.456.277/0001-76 ORACLE do Brasil Sistema LTDA  R$     137.692,78  R$              137.692,78 

DP/75.2014

Prestação dos serviços de migração e aquisição de novas licenças de

produtos da Oracle versão 11 ou superior, com serviço de suporte e

atualização de versão.

Até 19/12/15 05.902.798/0001-80
DOMAIN Consultores Associados em 

Informática LTDA
 R$  4.868.000,00  R$           4.868.000,00 

DP/06.2013

Prestação dos serviços de Atualização Tecnológica e Migração do

Ambiente MCP do Mainframe Unisys e respectivos serviços de migração

do ambiente MCP45 para MCP54.

Até 18/02/16 33.426.420/0001-93 UNISYS Brasil LTDA  R$     307.886,00  R$                10.410,00 

DP/76.2014
Aquisição de 2 (dois) conjuntos de fornecimento ininterrupto de energia

para servidores.
Até 19/12/16 00.429.640/0001-11 RTA - Rede de Tecnologia Avançada LTDA  R$       56.799,00  R$                56.799,00 

DP/38.2009

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E REDES DE INFORMÁTICA DO

PARQUE DA CODESP.

08/07/2009 - 

08/07/2015
61.413.134/0001-29

LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE

INFORMÁTICA LTDA.
 R$       82.572,00  R$              105.635,28 

DP049/2012 Implantação de uma solução ERP para CODESP pelo prazo de 24 meses

21/12/2012 a

21/12/2014 

(aditivado para

21/02/2015)

17.390.785/0001-59 Consórcio Cast Its  R$  7.628.719,81  R$           2.268.339,80 

Quadro A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014

Nº do Contrato Objeto Vigência
Fornecedores

Custo 
Valores 

Desembolsados 2014
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10. Atendimento de Demandas de Órgão de Controle 
 

10.1. Tratamento das deliberações exaradas em Acórdão TCU 
 

10.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 

 
QUADRO A.10.1.1 – DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO  

 
 
 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO 
TC 

ACÓRDÃO  
 

ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

1 012.194/2002-1 ----- ---- Comunicação  Ofício nº 0358/2014-
TCU/SEFIDTRANSPORTE 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO 
E/OU 

Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“Cautelarmente, com base no poder geral de cautela do TCU e no art. 276 do Regimento Interno, não conceder 
efeito suspensivo aos subitens 9.6, 9.61 e 9.6.2 do Acórdão recorrido, na redação dada pelo Acórdão 
1.727/2014 - Plenário”. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO Código SIORG 

Diretoria de Desenvolvimento Comercial  

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Acatada 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

As medidas referem-se a Contrato de Arrendamento. 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Nenhuma dificuldade na adoção das medidas propostas 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO 
TC 

ACÓRDÃO  
 

ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

2 027.419/2012-6 648/2014-  
Plenário 

9.1 
9.2 

Comunicação  Ofício nº 0103/2014-
TCU/SEFIDTRANSPORTE 
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9.3 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO 
E/OU 

Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“9.1. dar ciência à Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) de que: 
 

9.1.1. a renovação do Contrato de Arrendamento CA 007/91, firmado entre a empresa Transitária 
Brasileira Ltda. (Transbrasa) e a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) 
contraria os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 e a Lei Complementar 
730/2011 do Município de Santos; (grifo nosso) 

 
9.1.2. a SEP/PR, no uso de suas competências previstas no art. 16 da Lei 12.815/2013 e no art. 2º, 

incisos I e II, do Decreto 8.033/2013 pode, excepcionalmente, prorrogar o Contrato de 
Arrendamento CA 007/91 pelo prazo estritamente necessário à definição do local e à 
realização do certame para arrendamento portuário, observado um máximo de cinco anos, 
caso entenda pertinente dar continuidade às atividades hoje desempenhadas pela empresa 
Transbrasa em área permitida pela Lei Complementar 730/2011 do Município de Santos; 
(grifo nosso) 

 
9.2. com base no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, determinar à SEP/PR, em observância às suas 

competências previstas no art. 16 da Lei 12.815/2013 e no art. 2º, incisos I e II, do Decreto 8.033/2013 
que, caso opte por prorrogar o Contrato de Arrendamento 007/91, nos termos do item anterior, apresente 
a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação para definição do local e realização do 
certame de arrendamento portuário, com cronograma de atividades contendo prazos e 
órgãos/departamentos responsáveis por sua execução, de forma a devidamente justificar o prazo de 
prorrogação excepcionalmente autorizado; (grifo nosso) 

 
9.3. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à Codesp e à 

empresa Transbrasa; 
 

9.4. revogar a medida cautelar adotada no item 9.1 do Acórdão 2.677/2013-TCU-Plenário” 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO Código SIORG 

Diretoria de Desenvolvimento Comercial  

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Acatada a determinação 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Providências a serem adotadas quando da renovação do contrato de arrendamento. 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Nenhuma dificuldade da adoção das providências. 

 
 
 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO 
TC 

ACÓRDÃO  
 

ITEM TIPO COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

3 046.466/2012-6 3361/2014-  2ª  
Câmara 

--- Comunicação  Ofício nº 1650/2014-
TCU/SECEX-SP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20131003/AC_2677_38_13_P.doc
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COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos artigos 1º, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, “a”, 169, inciso 
III, e 212 do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU nº 191/2006, em considerar 
prejudicada a análise do cumprimento do item 9.6.1 do Acórdão nº 4.993/2013 – TCU – 2ª Câmara, ante a 
perda do objeto em face da alteração do marco regulatório do setor portuário; e arquivar o processo a 
seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos ”. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO Código SIORG 

Não se aplica  

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Não se aplica 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Não se aplica. 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Com o arquivamento dos autos pelo TCU o assunto encontra-se encerrado.  

 
UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO 
TC 

ACÓRDÃO  
 

ITEM TIPO COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

4 021.511/2013-6 838/2014-  1ª 
Câmara 

1.7 Notificação  Ofício nº 0503/2014-
TCU/SECEX-SP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

1.7.1 –  Determinar à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – CISET/PR, que faça 
constar nas próximas contas anuais da CODESP, os resultados financeiros obtidos com a redução 
das horas extras em decorrência da implementação do Plano de Cargos e Salários a partir de agosto 
de 2013 e verificar se a Companhia vem observando o limite de 8,28% com os gastos com horas 
extras em relação ao valor da folha de pagamento, conforme estabelecidos pelo Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. 

 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO Código SIORG 

Diretoria de Administração e Finanças  

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Não se aplica. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Não se aplica 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Não se aplica.  
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UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO 
TC 

ACÓRDÃO  
 

ITEM TIPO COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

5 023.050/2013-6 3051/2014-  
Plenário 

9.1 
A 

9.8 

Comunicação  Ofício nº 0885/2014-
TCU/SECEX-SP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da consolidação de auditorias realizadas em 
diversos  órgãos e entidades da Administração Pública Federal com vistas a avaliar a implementação dos 
controles de TI informados em resposta ao levantamento do perfil de governança de TI de 2012, bem como 
verificar a adoção de planos e estratégias para implementação e melhoria da governança de TI. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 
razões expostas pelo Relator, em: 

 

9.1. recomendar ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ao Departamento de Coordenação e Controle 
das Empresas Estatais – Dest, à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP, ao Conselho Nacional do Ministério Público – 
CNMP, à Secretaria Geral da Presidência do Tribunal de Contas da União – Segepres/TCU, à 
Diretoria Geral da Câmara dos Deputados e à Diretoria Geral do Senado Federal que: 

9.1.1. estabeleçam mecanismos permanentes de interlocução e compartilhamento de estratégias, 
ações e produtos no sentido de maximizar o aproveitamento de soluções elaboradas por um 
órgão governante superior (OGS), tais como guias, manuais, entre outros, pelos demais 
OGS, com o objetivo de alcançar maior eficiência e celeridade na melhoria dos processos e 
estruturas das organizações sob sua respectiva jurisdição; 

9.1.2. estabeleçam estratégias e ações de sensibilização da alta administração das organizações 
sob sua jurisdição quanto ao tema governança de TI, com o objetivo de orientar tais 
responsáveis acerca de seu papel na avaliação, direção e monitoramento da gestão e o uso 
da tecnologia da informação; 

9.1.3.   orientem as unidades sob sua jurisdição a avaliar previamente a viabilidade de projetos de 
TI, incluindo, entre os objetos de análise, a verificação do custo/benefício do projeto, a 
exemplo do processo EDM02 – Assegurar a Entrega de Benefícios do Cobit 5; 

9.1.4.  orientem as organizações sob sua jurisdição a respeito da importância da adoção das 
seguintes práticas relativas ao planejamento de TI e seu acompanhamento: 

9.1.4.1. atribuição de responsáveis pelo alcance dos objetivos e metas de TI; 

9.1.4.2.   definição de responsáveis pela aferição dos indicadores de TI; 

9.1.4.3. disponibilização de indicadores estratégicos para acompanhamento por parte da 
alta administração, mediante relatórios ou sistemas específicos; 

9.1.4.4.   estabelecimento de instrumentos de acompanhamento, a exemplo de: sistemas, 
reuniões periódicas, relatórios; 

9.1.4.5.   definição de ações específicas para quando  as metas de TI não forem 
alcançadas, a exemplo de: discussão em reuniões, escalamento, elaboração de 
planos de tratamento; 

9.1.4.6. divulgação interna e externa do alcance das metas de TI, ou os motivos de elas 
não terem sido alcançadas. 

9.1.5.  normatizem a obrigatoriedade de que todas as organizações sob sua jurisdição gerenciem os 
riscos de TI a que estão sujeitos, por meio de um processo formal; 

9.1.6. promovam ações de sensibilização e capacitação dos gestores das organizações sob sua 
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jurisdição quanto à gestão de riscos de TI, com o objetivo de orientá-los sobre a 
identificação, análise, tratamento e comunicação dos riscos a que a instituição está sujeita;  

9.1.7.  orientem as unidades sob sua jurisdição no sentido de aprimorar os respectivos processos 
de gestão de orçamento e de custos de TI, a exemplo do disposto no processo APO06 – 
Gerenciar orçamento e custos do Cobit 5, com vistas a permitir a visualização e o 
acompanhamento da evolução dos custos diretos e indiretos de TI, incluindo, por exemplo, 
os custos ligados a recursos humanos (remuneração, treinamento etc.) e infraestrutura;  

9.1.8. elaborem modelo de custos de TI para servir de referência para as organizações 
jurisdicionadas, baseado na definição dos serviços prestados, de forma a tornar a alocação 
de custos aos serviços de TI identificável, mensurável e previsível, a exemplo do previsto 
na prática APO06.04 - Modelar e alocar custos do Cobit 5. 

9.2. recomendar ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ e à Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP que publiquem 
periodicamente os resultados das avaliações acerca do alcance dos objetivos e metas dispostos 
nos respectivos planos estratégicos de TI para o setor jurisdicionado, propiciando ampla 
transparência aos resultados atingidos. 

9.3. recomendar ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI que:  

9.3.1.  elabore e acompanhe periodicamente, a exemplo do realizado na Estratégia Geral de 
Tecnologia da Informação no Sisp e da Estratégia de TIC no Poder Judiciário, 
planejamento que abranja a estratégia geral de segurança da informação para o setor sob 
sua jurisdição, envolvendo não somente a tecnologia da informação, mas também os 
demais segmentos relacionados à proteção das informações institucionais; 

9.3.2.  alerte as organizações sob sua jurisdição que a elaboração periódica de planejamento das 
ações de segurança da informação é obrigação expressa prevista no item 3.1 da Norma 
Complementar 2/IN01/DSIC/GSIPR, além de ser boa prática prevista na NBR ISO/IEC 
27.001/2013, item 6, bem como no Cobit 5, Prática de Gestão APO 13.2.  

9.4. recomendar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que:  

9.4.1.   elabore e acompanhe periodicamente, a exemplo do realizado na Estratégia Geral de 
Tecnologia da Informação no Sisp e na Estratégia de TIC no Poder Judiciário, 
planejamento que abranja a estratégia geral de segurança da informação para o setor sob 
sua jurisdição, envolvendo não somente a tecnologia da informação, mas todos os 
segmentos relacionados à proteção das informações institucionais; 

9.4.2.   alerte as organizações sob sua jurisdição que o estabelecimento de um modelo de gestão 
que abranja, entre outros processos, a elaboração periódica de planejamento estratégico 
de segurança da informação é diretriz expressa pelo Conselho Nacional de Justiça para a 
gestão da segurança da informação, além de ser boa prática prevista na NBR ISO/IEC 
27.001/2013, item 6, bem como no Cobit 5, Prática de Gestão APO 13.2. 

9.5. recomendar ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que:  

9.5.1. elabore e acompanhe periodicamente, a exemplo do realizado na Estratégia Geral de 
Tecnologia da Informação no Sisp e na Estratégia de TIC no Poder Judiciário, planejamento 
que abranja a estratégia geral de segurança da informação para o setor sob sua jurisdição, 
envolvendo não somente a tecnologia da informação, mas todos os segmentos relacionados 
à proteção das informações institucionais; 

9.5.2. alerte as organizações sob sua jurisdição que o estabelecimento de um modelo de gestão 
que contemple, entre outros processos, a elaboração periódica de planejamento estratégico 
de segurança da informação é boa prática prevista na NBR ISO/IEC 27.001/2013, item 6, 
bem como no Cobit 5, Prática de Gestão APO 13.2. 

9.6. determinar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação do TCU (Sefti) que: 

9.6.1.  encaminhe cópia integral deste relatório técnico aos OGS de forma a informá-los a respeito 
das constatações e conclusões obtidas nesse trabalho com o intuito de apoiar e subsidiar 
suas ações de normatização, estruturação, capacitação e gestão do setor jurisdicionado; 

9.6.2. encaminhe cópia desta deliberação: 

9.6.2.1. às organizações as quais foram dirigidas as recomendações da deliberação; 
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9.6.2.2.   às organizações que foram individualmente fiscalizadas no âmbito da FOC; 

9.6.2.3.   à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da 
Câmara dos Deputados; 

9.6.2.4.    à Subcomissão Permanente de Ciência e Tecnologia e Informática da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos 
Deputados; 

9.6.2.5.  à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do 
Senado Federal; 

9.6.2.6.   à Subcomissão Permanente de Serviços de Informática (CCTSINF) da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado 
Federal; 

9.6.2.7.  aos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, para conhecimento e 
subsídios às suas ações de controle externo pertinentes à área de TI;  

9.7. autorizar a Sefti a promover a divulgação da Nota Técnica Sefti 7/2014, como forma de orientar as 
organizações da Administração Pública Federal no processo de amadurecimento de suas práticas 
de governança de TI, bem como a jurisprudência deste Tribunal quanto ao assunto. 

9.8. encerrar o presente processo e arquivar os autos.”. 
 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO Código SIORG 

Diretoria de Planejamento Estratégico e Controle  

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Não se aplica 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Não se aplica 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Não se aplica  

 
 
 
 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO 
TC 

ACÓRDÃO  
 

ITEM TIPO COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

6 024.011/2013-4 940/2014-  
Plenário 

9.2 Notificação  Ofício nº 0855/2014-
TCU/SECEX-SP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“9.2. recomendar à Companhia Docas do Estado de São Paulo que ajuste suas normas de fiscalização ao 
novo marco legal, levando em consideração a perda da competência para aplicação de penalidades e a 
necessidade de reportar infrações e representar perante a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 
ANTAQ, de acordo com o inciso XI, § 1º , do art. 17 da Lei 12.815/2013” 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO Código SIORG 
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Diretoria de Desenvolvimento Comercial  

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

A CODESP apresentou as informações necessárias. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

O TCU através do Acórdão 722/2015 acatou as informações e determinou o arquivamento dos autos. 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Com o arquivamento dos autos pelo TCU o assunto encontra-se encerrado.  

 
 
 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS - SEP 092748 

ORDEM PROCESSO 
TC 

ACÓRDÃO  
 

ITEM TIPO COMUNICAÇÃO EXPEDIDA 

7 028.364/2003-9 3002/2014-  2ª 
Câmara 

--- Comunicação Ofício nº 0271/2014-
TCU/SEFIDTRANSPORTE 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO 
E/OU 

Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“... Considerar atendido o item 1.6.3 do Acórdão 4.993/2013 – 2ª Câmara e determinar o arquivamento do 
processo, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados,de acordo com os 
pareceres emitidos nos autos”.  

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO Código SIORG 

Não se aplica  

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Não se aplica 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Não se aplica 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Não se aplica 

 

 
 
 
 
 
 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO TC ACÓRDÃO  ITEM TIPO COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

8 033.481/2013-0 1284/2014 2ª 
Câmara 

9.1 
A 

9.4 

Notifição Ofício nº 0717/2014-
TCU/SECEX-SP  
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ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG  

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959  

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“9.1 – Conhecer da representação e considerá-la improcedente; 
 9.2 – Indeferir o requerimento de medida cautela; 
 9.3 – Dar ciência deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que a fundamentaram, à 

representante e à CODESP; 
 9.4 – Arquivar os autos.”.  

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 

Não se aplica 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Não se aplica 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Não se aplica 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Não se aplica 

 

 
 
 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO 
TCU 

ACÓRDÃO  ITEM TIPO COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

9 002.176/2014-9  2207/2014 
2ª Câmara 

 
 

3580/2014  
2ª Câmara  

 9.1 
a 

 9.3 
 
 

--- 

Notificação 
 
 
 
 
Notificação 

Ofício nº 1213/2014-
TCU/SECEX-SP 
 
 
 
Ofício nº 1930/2014 –
TCU/SECEX-SP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

ACÓRDÃO 2207/2014 –  
 
“9.1 – Conhecer da representação, considerá-la improcedente e indeferir o pedido de cautelar formulado; 
 
9.2 – Encaminhar cópia do relatório, do voto e desta deliberação à Companhia Docas do Estado de São 
Paulo e à representante; e 
 
9.3 – Arquivar os autos”,  
 
 
ACÓRDÃO 3580/2014 
 
“Considerando que o Acórdão nº 2207/2014-TCU-2ª Câmara, conheceu da representação, para, no mérito, 
considerá-la improcedente, e indeferiu o pedido de cautelar formulado pela Sra. Suzana Feitosa Cavalcante, 
entre outras deliberações; 
 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140523/AC_2207_16_14_2.doc
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Considerando que a recorrente interpôs pedido de reexame contra o Acórdão nº 2207/2014-TCU-2ª 
Câmara; 
 
Considerando que a legitimidade do representante para ingressar com pedido de reexame encontra-se 
fundamentada nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno; 
 
Considerando que o representante não é considerado automaticamente parte processual, devendo, para 
obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima 
para intervir; 
 
Considerando que o papel do representante, consiste em iniciar a ação fiscalizatória, competindo ao próprio 
Tribunal conduzir às apurações; 
 
Considerando que a função primordial do TCU é o controle da legalidade dos atos da Administração Pública 
Federal, sendo indispensável que a legitimidade do particular para intervir no processo e a defesa de algum 
direito subjetivo próprio tenham por finalidade resguardar as leis administrativas e o interesse público; 
 
Considerando que o interesse público foi resguardado por ocasião das ações de controle adotadas por este 
Tribunal; 
 
Considerando que mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte de Contas não enseja o 
conhecimento do recurso, ante a ausência de legitimidade e de interesse recursal; 
 
Considerando que a representação não é o instrumento adequado para tutelar interesse individual; 
 
Considerando que a Secretaria de Recursos propõe o não conhecimento do pedido de reexame: 
 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, diante das razões expostas pelo 
Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33, 48 da Lei nº 8.443/1992, e arts. 146, 282, 285, 286 do 
Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e 
interesse recursal, dando-se ciência desta deliberação à recorrente.” 
 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 

Não se aplica 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Não se aplica 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Não se aplica 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Não se aplica 

 

 
 

 
 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO TC ACÓRDÃO  ITEM TIPO COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

10 004.938/2014-3 2.209/2014     
2ª Câmara 

9.1 
a 

9.3 

Notifição Ofício nº 1238/2014 
TCU/SECEX-SP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140523/AC_2207_16_14_2.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140523/AC_2207_16_14_2.doc
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COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“9.1. conhecer da representação, considerá-la improcedente e indeferir o pedido de cautelar formulado; 
9.2. encaminhar cópia do relatório, do voto e desta deliberação à Companhia Docas do Estado de São 

Paulo e ao representante; e 
 
9.3. arquivar os autos  

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 

Não se aplica 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Não se aplica 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Não se aplica 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Não se aplica 

 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO  
TC 

ACÓRDÃO  ITEM TIPO COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

11 007.072/2014-7   1.829/2014 
2ª Câmara   

--- Notificação Ofício nº 3598/2014 
TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fulcro no art. 7º, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, com a redação dada pelo art. 1º 
da Resolução TCU 237/2010 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar 
prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de Brasílio Augusto Pidone e de Maria Adelaide 
Marques de Oliveira Ursini. 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 

Diretoria de Administração e Finanças 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Acata a determinação e adota as providências necessárias 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Processo encerrado 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Nenhuma dificuldade 

 

 
 

 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Resol/20101028/RES2007-206.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Resol/20101027/RES2010-237.rtf
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SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO  
TC 

ACÓRDÃO  ITEM TIPO COMUNICAÇÃO  
EXPEDIDA 

12 007.808/2014-3    1844/2014 
2ª Câmara 

-- Notificação Ofício nº 3612014-
TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, 
da Constituição Federal, 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, 
em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados abaixo relacionados. 
 
1. Processo TC-007.808/2014-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 
 
1.1. Classe de Assunto: IV. 
 
1.2. Interessados: Ademir Bento Junior (CPF 310.592.518-09); Aline Ramos de Lima (CPF 
309.212.928-80); Ana Carolina Sena Camargo Masuda (CPF 213.514.028-70); Anderson Coelho da 
Silva (CPF 357.046.888-70); Carlos Bailoni Roberto Junior (CPF 418.604.688-37); Cláudio Jorge da 
Silva Salgueirosa (CPF 971.150.458-87); Daniel César Coelho Neto (CPF 016.737.566-03); Edson 
Rodrigo César de Santana (CPF 373.499.008-48); Ernesto Henriques da Costa Junior (CPF 
028.853.638-00); Fernando Santos Koshikene (CPF 279.278.018-56); Haroldo de Souza Filho (CPF 
227.789.598-90); Jorge Tauyl Filho (CPF 884.679.108-87); José Ricardo Bussioli (CPF 266.782.248-
09); Leonardo Castro de Souza (CPF 320.421.308-00); Paloma Kristine Teixeira (CPF 368.572.668-40); 
Raphael Cardoso dos Reis (CPF 056.881.117-80); Romeu de Lello Junior (CPF 810.336.307-30); 
Rosane Maria Dalla Vecchia (CPF 435.003.230-49); Thiago Medeiros Gaspar (CPF 339.154.298-56); 
Vandemarlo Alves de Sousa (CPF 289.591.308-00) 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 

Não se aplica 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Não se aplica  

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Não se aplica 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Não se aplica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=00780820143
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UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO  
TC 

ACÓRDÃO  ITEM TIPO COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

12 016.783/2014-0 4204/2014 
2ª Câmara   

9.1 
A 

9.4 

Notificação Ofício nº 2098/2014-
TCU/SECEX-SP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“9.1. conhecer da representação, considerá-la improcedente e indeferir o pedido de adoção de medida 

cautelar; 
 
9.2. indeferir o pedido de ingresso como interessada nos autos formulado pela empresa DTA Engenharia 
Ltda.; 
 
9.3. dar ciência desta deliberação à representante e à Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp; 
 
9.4. arquivar os autos” 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 

Não se aplica 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Não se aplica 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Não se aplica 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Não se aplica  

 
 
 
 
 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 
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ORDEM PROCESSO TC ACÓRDÃO  ITEM TIPO COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

13 017.363/2014-4 4094/2014 –  
2ª Câmara 

---- Notificação Ofício 8941/2014-
TCU/SEFIP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por 
unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 
e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de 
Diogo Neri Gonçalves, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.” 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 

Não se aplica 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Não se aplica 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Não se aplica 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Não se aplica 

 

10.1.2. Tratamento das recomendações do TCU pendentes de Atendimento ao Final do Exercício  

 

QUADRO A.11.1.2 – DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO  

 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

ORDEM PROCESSO      TC ACÓRDÃO  ITEM TIPO COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

1 020.348/2013-4    1016/2014 
Plenário   

9.1 
9.2 
9.3 

Determinação Ofício nº 0911/2014-
TCU/SECEX-SP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO E/OU Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

“9.1. recomendar à Companhia Docas do Estado de São Paulo S/A que: 

 

9.1.1. estabeleça processo de planejamento estratégico institucional que contemple, pelo 
menos, as práticas descritas nos itens 9.1.1.1 a 9.1.1.6 do acórdão 1.233/2012-TCU-
Plenário; 

 

9.1.2. elabore, execute e teste periodicamente o plano de gestão de continuidade do negócio da 
instituição, em atenção às disposições contidas na NC – DSIC/GSI/PR 6/IN01, de 11 de 
novembro de 2009, e em consonância com o item 9.2 do acórdão 1603/2008-TCU-Plenário, 
de forma a minimizar os impactos decorrentes de falhas, desastres ou indisponibilidades 
significativas sobre as atividades da entidade, à semelhança das orientações contidas na 
seção 14 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, nas seções 8.6 e 8.7 da ABNT NBR 15999-
1:2007 e no Cobit 5, DSS04.3 – Develop and implement a business continuity response 
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(Desenvolver e implementar resposta à continuidade do negócio – tradução livre);  

 

9.1.3. elabore e execute processo de gestão de ativos de informação da entidade, em atenção ao 
disposto na NC – DSIC/GSI/PR 10/IN01, de 30 de janeiro de 2012, à semelhança das 
orientações contidas na seção 7.1 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 e no Cobit 5, 
Processo BAI09 – Manage assets (Gerenciar ativos – tradução livre); 

 

9.1.4. elabore e aprove formalmente a política de controle de acesso a informações e recursos 
de TI, em atenção ao item 2.6 da NC – DSIC/GSI/PR 7/IN01, de 6 de maio de 2010, e em 
consonância com o item 9.2 do acórdão 1603/2008-TCU-Plenário, com base nos requisitos 
de negócio e de segurança da informação da entidade, à semelhança das orientações 
contidas na seção 11.1.1 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005; 

 

9.1.5. elabore e implemente processo de gestão de riscos de segurança da informação, em 
atenção ao disposto na NC – DSIC/GSI/PR 4/IN01, de 15 de fevereiro de 2013, à 
semelhança das orientações contidas na seção 4 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005; 

 

9.1.6. elabore e aprove formalmente a Política de Segurança da Informação e Comunicações da 
entidade, em atenção ao art. 5º, inciso VII, da IN – GSI/PR 1/2008, que deve contemplar, em 
especial, os elementos estabelecidos no item 5.3 da NC – DSIC/GSI/PR 3/IN01, 30 de junho 
de 2009, e na seção 5.1.1 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005; 

 

9.1.7. designe formalmente responsável pela segurança da informação e comunicações da 
entidade, em atenção ao art. 5º, inciso IV, da IN – GSI/PR 1/2008 c/c o item 5.3.7.2 da NC – 
DSIC/GSI/PR 3/IN01, de 30 de junho de 2009, à semelhança das orientações contidas no 
item 6.1.3 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005; 

 

9.1.8. institua Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações da entidade, em 
atenção ao art. 5º, inciso VI, da IN – GSI/PR 1/2008 c/c o item 5.3.7.3 da NC – DSIC/GSI/PR 
3/IN01, de 30 de junho de 2009, à semelhança das orientações contidas no item 6.1.2 da 
ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005; 

 

9.1.9. institua formalmente equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes 
computacionais, em atenção ao art. 5º, inciso V, da IN – GSI/PR 1/2008 e às disposições 
contidas na NC – DSIC/GSI/PR 5/IN01, de 14 de agosto de 2009, à semelhança das 
orientações contidas na seção 13 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005. 

9.1.10. elabore e execute processo de gestão de incidentes de segurança da informação, em 
atenção ao item 3.2.7 da NC – DSIC/GSI/PR 2/IN01, de 13 de outubro de 2008, à 
semelhança das orientações contidas na seção 13 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005. 

 

9.1.11. estabeleça e monitore as políticas corporativas da entidade, a exemplo do código de 
ética, da política de segurança da informação e das demais políticas relativas à 
governança de tecnologia da informação, com base nas boas práticas contidas na seção 
2.3 do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC; 

 

9.1.12. elabore e aprove formalmente um processo de aprimoramento contínuo da governança 
de TI, a exemplo das boas práticas contidas no capítulo 3 do guia de referência da 
implementação do Cobit 5, que contemple, pelo menos, a definição de papéis e 
responsabilidades voltadas especificamente para a melhoria da governança de TI; 
realização de diagnósticos ou autoavaliações de governança e de gestão de TI; e 
definição e acompanhamento de metas de governança de TI e das ações necessárias para 
alcançá-las, com base em parâmetros de governança, necessidades de negócio e riscos 
relevantes; 

 

9.1.13. estabeleça formalmente, em consonância com o disposto no item 9.1.1 do Acórdão 
2.308/2010-TCU-Plenário e com base nas boas práticas contidas na seção 3.3 da ABNT 
NBR ISO/IEC 38500:2009: 
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9.1.13.1. objetivos de gestão e de uso corporativos de TI alinhados às estratégias de 
negócio; 

 

9.1.13.2. indicadores de desempenho para os objetivos de gestão definidos; 

 

9.1.13.3. metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI para cada 
indicador definido; 

 

9.1.13.4. mecanismos para que a alta administração acompanhe o desempenho da TI da 
instituição; e 

 

9.1.13.5. mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de 
uso corporativos de TI; 

 

9.1.14.   aprove formalmente o plano anual de auditoria interna da entidade, em consonância 
com o disposto no item 9.1.1 do acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário e com base nas boas 
práticas contidas na seção 3.3 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009, que deverá conter, 
entre outras atividades, ações com o objetivo de avaliar os riscos para o negócio e a 
eficácia dos respectivos controles em relação à gestão e ao uso da TI corporativa; 

 

9.1.15.  realize auditorias periódicas na área de tecnologia da informação da entidade, em 
especial no que diz respeito à avaliação da governança de TI, dos sistemas de informação 
e de suas bases de dados, da segurança da informação e das aquisições de bens e 
serviços de TI, em consonância com o disposto no item 9.10.2 do acórdão 1.233/2012-
TCU-Plenário; 

 

9.1.16.   ao elaborar o plano diretor de TI utilize as práticas contidas na seção 5 do Guia de 
Elaboração de PDTI do Sisp e faça constar do plano diretor de TI pelo menos os seguintes 
elementos: 

 

9.1.16.1. desdobramento das diretrizes estabelecidas em planos estratégicos, a  exemplo 
do plano estratégico institucional e do plano estratégico de TI; 

 

9.1.16.2. vinculação das ações de TI (atividades e projetos) a indicadores e metas de 
negócio; 

 

9.1.16.3. vinculação das ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão; 

 

9.1.16.4. vinculação entre as ações de TI priorizadas ao orçamento de TI; 

 

9.1.16.5. quantitativo necessário (ideal) para a força de trabalho em TI; 

 

9.1.17.   realize avaliação quantitativa e qualitativa do pessoal do setor de TI da entidade, de 
forma a delimitar as necessidades de recursos humanos para a gestão e operação das 
atividades de TI da instituição, à semelhança das orientações contidas no Cobit 5, Prática 
de Gestão APO07.01 – Maintain adequate and appropriate staffing (Manter pessoal 
adequado e apropriado – tradução livre), atividade 1, em consonância com o item 9.11.2 
do acórdão 1.233/2012-TCU-Plenário; 

 

9.1.18.  elabore, aprove e acompanhe a execução de um plano anual de capacitação do pessoal 
do setor de TI da entidade, de forma a prover e aprimorar o conhecimento necessário 
para a gestão e operação de TI, em consonância com o item 9.11.9 do acórdão 1.233/2012-
TCU-Plenário, à semelhança das orientações contidas no Cobit 5, Prática de Gestão 
APO07.03 – Maintain the skills and competencies of personnel (Manter as habilidades e as 
competências de pessoal – tradução livre), atividades 4 e 5; 

 

9.1.19.  implemente processo de gestão de nível de serviço de TI, de forma a assegurar que 
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níveis adequados de serviço sejam entregues para os clientes internos de TI de acordo 
com as prioridades do negócio e dentro do orçamento estabelecido, à semelhança das 
orientações contidas na seção 6.1.3 da ABNT NBR ISO/IEC 20000-2:2008; 

 

9.1.20.  elabore, publique e mantenha atualizado catálogo de serviços de TI da entidade, à 
semelhança das orientações contidas no Cobit 5, Prática de Gestão APO09.02 – 
Catalogue IT-enabled services (Catalogar serviços de tecnologia da informação 
habilitados  – tradução livre);  

 

9.1.21.   elabore e execute processo de gestão de continuidade dos serviços de TI, à semelhança 
das orientações contidas no Cobit 5, DSS04.3 – Develop and implement a business 
continuity response (Desenvolver e implementar resposta à continuidade do negócio – 
tradução livre); 

 

9.2. determinar à Codesp que inclua nos relatórios de gestão, dos exercícios vindouros, informações 
específicas que permitam o acompanhamento pelos órgãos de controle das ações afetas à 
governança de TI, conforme orientações contidas no item 7 e seus subitens do Anexo Único da 
Portaria TCU 175/2013. 

 

9.3. Alertar a Administração da Codesp sobre os riscos atinentes à governança de tecnologia da 
informação, elencados nos itens 14, 22, 28, 35 e 39 da proposta de deliberação, a que está exposta 
ao não adotar adequadamente as boas práticas utilizadas como parâmetro de avaliação, bem 
como as recomendações exaradas nos acórdãos de referência.” 

 

 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 

Diretoria de Planejamento e Estratégico 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO CUMPRIMENTO 

Foi criada  nova estrutura organizacional de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC,contemplando : 

- Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação – SET, com a responsabilidade de 
organizar, elaborar e propor as políticas e programas da área de TIC, além da coordenação do 
planejamento, implementação, monitoramento e melhoria contínua das ações de TIC; 

- Gerência de Soluções de TIC e Suporte aos Usuários – GEU, com a responsabilidade de 
centralizar, endereçar e monitorar o atendimento de tdos os chamados demandados para a área 
de TIC, zelando ao máximo pela não interrupção do funcionamento das soluções; 

-  Gerência de Soluções de Aplicativos e Sistemas de Informações – GEA, com a 
responsabilidade de implantar e manter as soluções já adotadas pela Companhia e pelos novos 
sistemas; 

- Gerência de Soluções de Serviços de Infraestrutura de Tecnologia de Informações e 
Comunicações – GEC,tem a atribuição de realizar a segurança da informação e comunicação da 
entidade, contando com atividades de controle de acesso aos servidores e redes, ainda, fornecer 
e gerir o ciclo de vida de todo o hardware usado pela Companhia. 

 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Assunto está sendo tratado dentro da nova estrutura recém criada, citada acima. 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Assunto de importante complexidade, portanto, em fase ainda de adoção de providências. 

UNIDADE JURISDICIONADA 
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Denominação Completa Código 
SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

O
RDEM 

PROCESS
O  

TC 

ACÓRDÃ
O  

I
TEM 

TIPO COMUNICAÇ
ÃO EXPEDIDA 

2 025.639/201
3-6 

  
1115/2014 

Plenário 

9
.1 

9
.2 

Notificaç
ão 

Ofício nº 
1058/2014 

TCU/SECEX-
SP 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO DETERMINAÇÃO 
E/OU 

Código 
SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

9.1. recomendar à Companhia Docas do Estado de São Paulo que: 

 
9.1.1. aprimore o seu processo de contratação de soluções de TI para que a etapa de planejamento 
contemple os seguintes elementos: explicitação da motivação e do alinhamento com os objetivos 
estratégicos da entidade; e demonstrativo de resultados esperados com a contratação, com 
fundamento nas orientações contidas no art. 9º, I e II, da IN SLTI/MP 4/2010 e no item 9.1.2. do 
acórdão 2471//2008-TCU-Plenário; 

9.1.2. aprimore o seu processo de contratação de soluções de TI a fim de incluir nos instrumentos 
convocatórios e nos contratos: vinculação explícita da remuneração dos fornecedores a 
resultados ou ao atendimento de níveis de serviço; e procedimentos e critérios de aceitação 
dos serviços prestados ou bens fornecidos, abrangendo métricas, indicadores e valores 
mínimos aceitáveis, com fundamento no art. 37 da Constituição Federal, na Súmula TCU 269 
e no art. 15, III, "a" e "e", da IN SLTI/MP 4/2010; 

9.1.3. aprimore o seu processo de contratação de soluções de TI para que a etapa de planejamento 
contemple os seguintes elementos: identificação dos principais riscos que possam fazer com 
que a solução de TI contratada não alcance os resultados desejados; mensuração das 
probabilidades de ocorrência e danos potenciais relacionados a cada risco identificado; 
definição das ações previstas a serem tomadas para reduzir ou eliminar as chances de 
ocorrência dos eventos relacionados a cada risco; definição das ações de contingência a 
serem tomadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem; definição dos 
responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência, com 
fundamento nas orientações contidas no art. 10, IV, da IN SLTI/MP 4/2010; 

9.1.4. aprimore a atividade de avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues 
e de fiscalização das contratações de TI, com fundamento no item 9.3.1 do acórdão 594/2012-
TCU-Plenário, no art. 25, III, "b" da SLTI/MP 4/2010 e no Cobit 5, APO10.05 - Monitor supplier 
performance and compliance;  

 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 

Diretoria de Planejamento Estratégico 

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA OU A JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO 
CUMPRIMENTO 

9.1.1 - A CODESP tem procurado adotar  as indicações e modelos criados pelos Órgãos 
Reguladores, Normativas de TI e outros documentos que regem a TI na Administração Pública. 

 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20120329/AC_0594_08_12_P.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20120329/AC_0594_08_12_P.doc
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9.1.2 - Conforme a métrica utilizada para a mensuração (horas utilizadas, megas entregues) é 
possível realizar o controle, além do tempo de respostas dele, de acordo com os níveis de serviços (SLA) 
descritos no termo de referência. Para a entrega do produto, existe a descrição da qualidade mínima/ 
requisitos técnicos/ indicadores para conferência e outros itens que assegurarão a entrega das nossas 
necessidades. Além disso, seguindo o disposto na IN 04, o processo de contração está sendo revisto. 

9.1.3. - Este item ainda não está incluso durante a fase de planejamento das contratações 
formalmente, devendo sê-lo  quando da revisão do processo de contratação de TIC”. 

9.1.4. Está Sendo desenvolvido um modelo de medição para melhor eficiência e eficácia, a ser 
incluído nos próximos termos de referência e oficializado quando da revisão do processo de contratação de 
TIC. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Processos em fase de elaboração e conseqüente implantação 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE 
FACILITARAM/PREJUDICARAM A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Processos de importante complexidade , e que estão ainda em andamento face a recém criada área 
de TIC. 

 

 

 

10.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno 
(OCI) 

 

10.2.1. Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício 
 

QUADRO A.11.2.1 – RECOMENDAÇÕES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO ATENDIDAS NO 
EXERCÍCIO  

 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

RECOMENDAÇÃO DO OCI 

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO OCI 

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
AUDITORIA 

ITEM DO RA COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

1 19/2014-COAVA-CISET-SG-PR 2.1.1  
2.1.1.1  
 

Ofício nº 490/2014/ 
COAVA/CISET/SG-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO  Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

a) Apesar dos esforços empreendidos, a Companhia não alcançou o limite de 8,28% com gastos com 
horas extras sobre a folha de pagamento mensal, no exercício de 2013, estipulado pelo 
Departamento de Coordenação e Govemança das Empresas Estatais (DEST) do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. Dessa forma, sugere-se à Companhia Docas do Estado de 
São Paulo que envide esforços no sentido de promover os ajustes necessários para atender a 
condição estabelecida pelo DEST/MPOG e limitar os gastos com pagamentos de horas 
extraordinárias, ao percentual de 8,28 da folha de pagamento mensal. 

 
b) Recomendação: Integrar tempestivamente o Sistema ERP/SAP aos registros gerados pelo Ponto 

Eletrônico, ao Sistema de Folha de Pagamento e demais sistemas administrativos e gerenciais, 
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para diminuir riscos decorrentes da fragilidade detectada de controle dos processos ora em vigor. 

 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO Código SIORG 

Diretoria de Administração e Finanças  

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA  

a) Foi elaborado novo Regulamento Interno de Pessoal – RIP, e, que contempla novos horários a ser 
implantados. Dentro das áreas que estão registradas as maiores quantidades de horas 
extraordinárias, serão implantados turnos de seis horas e que consequentemente haverá 
significativa redução dessas horas. 

b) Os registros gerados pelo Ponto Eletrônico já estão totalmente integrados aoSistema ERP/SAP, e 
consequentemente ao Sistema de Folha de Pagamento. 

 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Futura redução de horas extraordinárias, bem como confiabilidade no processo que gera a folha de 
pagamento. 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Quanto a redução das horas, ainda está-se adotando as providências finais  face à complexidade relativa à  
atividade portuária. 
 
Com a implantação do sistema SAP foi possível a integração dos diversos componentes relativo ao setor de 
recursos humanos, tornando o processo mais seguro e confiável. 

 
 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

RECOMENDAÇÃO DO OCI 

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO OCI 

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
AUDITORIA 

ITEM DO RA COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

2 19/2014-COAVA-CISET-SG-PR 6.2 Ofício nº 490/20142/ 
COAVA/CISET/SG-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO  Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

Recomendação 001: Realize estudos e tratativas junto à ANTAQ com vistas a criar procedimentos 
uniformes de fiscalização para uma fiscalização harmônica, coordenada e efetiva da operação portuária. 
 
Recomendação 002: Passe a cumprir fielmente o mandamento insculpido no art. 17, parágrafo 1º, XI, da Lei 
n.o 12.815/13, enviando à autoridade competente, todos os Autos de Inspeção/Relatórios de Inspeção 
acima identificados para as providências cabíveis. 
 
Recomendação 003: Conscientize os fiscais e gestores que, por força do Art. 5°, parágrafo 2° e art. 8°, I, da 
Resolução DP I I/2012, o Auto de Inspeção é o documento básico para reportar infrações/irregularidades à 
legislação portuária, ambiental e correlata, incluindo os casos de ação imediata do autuado para atenuar as 
consequências da infração, devendo ser obrigatoriamente lavrados e encaminhados à ANTAQ, na forma do 
art. 17, parágrafo 1º, XI, da Lei nº 12.815/13. 
 
Recomendação 004: Institua programa de qualificação/treinamento dos fiscais e gestores da GPS, GPM, 
GPA e GCO, incluindo, necessariamente, estudos e tratativas para uniformizar os procedimentos de 
fiscalização e gerenciamento dos documentos de que trata o art. 17, (parágrafo 1º, XI, da Lei nº 12.815/13. 
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Recomendação 005: Cumpra o estabelecido no art. 17, parágrafo 1º, XI, da Lei nº 12.815/13 c/c art. 33, 
XXVIII, da Resolução ANTAQ nº 3.274, de 06/02/2014, formalizando e remetendo os Autos de Inspeção que 
redundarem infrações à autoridade competente, atentando-se de qualquer sorte ao seguinte: (i) o 
saneamento da irregularidade ou mesmo limitação de seus efeitos apenas atenua a reprimenda a ser 
imposta; (ii) a reincidência genérica ou específica não é pressuposto para configuração da infração, mas sim 
agravante; e (iii) a novel legislação dos portos em momento algum estatui que apenas as faltas graves 
serão reportadas à ANTAQ, de modo que interpretação nesse sentido é contra legem. 
 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO Código SIORG 

Diretoria de Desenvolvimento Comercial  

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA  

Com a aprovação do Regulamento Interno de Pessoal, a Companhia está adotando as providências 
necessárias para uma melhor estruturação do setor de fiscalização, incluindo-se, em breve, a implantação 
do turno de seis horas, que propiciará um desempenho mais adequado às funções atinentes ao quesito 
fiscalização 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados poderão ser melhor avaliados quando da total implantação das providências acima descritas. 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Dificuldades de implantação face à complexidade relativa à  atividade portuária. 

 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

RECOMENDAÇÃO DO OCI 

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO OCI 

ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
AUDITORIA 

ITEM DO RA COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

3 19/2014-COAVA-CISET-SG-PR 7.2 Ofício nº 490/2014/ 
COAVA/CISET/SG-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO  Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

FATO 1 

 
Recomendação 001: Faça constar dos processos de contratação direta de serviços advocatícios, inclusive 
por meio de licitação com base no art. 24, incisos I e lI, c/c parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, pesquisa de 
preços de mercado, no número mínimo de três cotações válidas, elaborados por escritórios do ramo, com 
identificação do servidor responsável pela consulta, conforme iterativa jurisprudência do TCU. 
 
Recomendação 002: Evite demandar a execução reiterada de serviços jurídicos para os mesmos 
profissionais do mercado, sem abrir possibilidade para outros potenciais competidores, ampliando, em 
analogia à regra estampada no art. 22, parágrafo 6º, da LLC, o universo de potenciais interessados em 
participar de suas contratações diretas. 
 
 
FATO 2 
 

Recomendação: Passe a exigir, previamente á autorização da contratação e respectivo pagamento, a 
documentação relativa á regularidade da empresa contratada em relação ao recolhimento das contribuições 
previdenciárias (INSS), bem como quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mesmo nos 
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casos de contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação, haja vista a vedação constante do 
parágrafo 3° do art. 195 da Constituição Federal e do art. 2° da Lei nº 9.012/1995; 
 
 
FATO 3 
 
Recomendação 001: Evite estabelecer pagamento em cota única em contratos de execução de tarefa de 

trato sucessivo. 
 
Recomendação 002: Adote providências no sentido de reaver, segundo os critérios de proporcionalidade e 
equidade, os valores desembolsados a maior em virtude da ausência de comparecimento do contratado às 
sessões públicas do procedimento licitatório. 
- 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO Código SIORG 

Diretoria-Executiva  

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA  

Quanto ao Fato 1 – Recomendação 001 – A CODESP acolhe a recomendação.  

 
                                                                    No caso em tela a CODESP entendeu que o preço contratado 
estava regularmente justificado por meio de contratos anteriores do próprio contratado. 
 
                             – Recomendação 002 – A CODESP acolhe a recomendação. 

                                                                     Como esclarecimento, entretanto, é importante destacar que foi 
levado em consideração, quando da contratação, o fator confiabilidade, além do conhecimento técnico. 
 
Quanto ao Fato 2 – Recomendação  –       A CODESP acolhe a recomendação. 

 
Quanto ao Fato 3 – Recomendação 001 – A CODESP acolhe a recomendação. 
 

                                                                      O pagamento da cota única, cumpre esclarecer que essa forma 
de pagamento é que permitiu a CODESP conseguir contratar renomado doutrinador pelo valor de R$ 
15.000,00 para prestar assessoria em licitação complexa e inédita, que envolve a vultuosa importância de 
R$ 36.579.877,01. O valor avençado equivale aproximadamente 0,05% do valor envolvido, extremamente 
favorável ao interesse público. 
                          
                             – Recomendação 002 – Na oportunidade a CODESP entendeu que não seria razoável 

obrigar o contratado acompanhar a fase da licitação, que era a abertura de envelope e visto da 
documentação de habilitação, uma vez que estava previamente definido que não haveria análise da mesma, 
em razão da quantidade expressiva de documentos, inclusive atestados técnicos que demandariam maior 
atenção, sem qualquer análise jurídica a ser feita. Além disso, a CODESP  designou referida abertura de 
documentos com poucos dias de antecedência. Em vista do exposto, esta Companhia requereu à CISET a 
reconsideração da recomendação. 
 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

As recomendações acatadas estão em prática. 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Nenhuma dificuldade na implementação 

 

UNIDADE JURISDICIONADA 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE PORTOS – SEP 092748 

RECOMENDAÇÃO DO OCI 

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO OCI 
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ORDEM IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
AUDITORIA 

ITEM DO RA COMUNICAÇÃO 
EXPEDIDA 

4 19/2014-COAVA-CISET-SG-PR 7.3 Ofício nº 490/2014/ 
COAVA/CISET/SG-PR 

ÓRGÃO/ENTIDADE OBJETO DA RECOMENDAÇÃO  Código SIORG 

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP 000959 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

Recomendação 001: Adote providências para retirar o técnico portuário Y. S. K. de suas atuais atividades, 
procedendo a sua lotação em atividade compatível com o seu cargo. 
 
Recomendação 002: Abstenha-se de cometer a seus funcionários o exercício de atribuições distintas e mais 
complexas do que aquelas para a qual foram contratados, evitando assim o ajuizamento de ações judiciais 
com risco de repercussão em suas finanças (TST, OJ nº 125 da SDI-1 e súmula n° 275 ). 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

SETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO Código SIORG 

Diretoria-Executiva  

SÍNTESE DA PROVIDÊNCIA ADOTADA  

Atendidas as recomendações  

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

O caso em questão foi solucionado. Outros casos estão sendo analisados e quando confirmados, os 
funcionários estão sendo retirados dos desvios de função. 

ANÁLISE CRÍTICA DOS FATORES POSITIVOS/NEGATIVOS QUE FACILITARAM/PREJUDICARAM A 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 

Ações que vem sendo implementadas continuamente 

 

10.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 
10.3.1. Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei nº 8.730/93 

 

Quadro A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação 

de entregar a DBR 

Detentores de Cargos e 

Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em 

Relação às 

Exigências da Lei 

nº 8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a 

DBR 

Posse ou Início 

do Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício de 

Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do 

Exercício 

Financeiro 

Autoridades 

(Incisos I a VI do art. 1º 

da Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a 

entregar a DBR 
- 

- 
- 

Entregaram a DBR - - - 

Não cumpriram a 

obrigação 
- 

- 
- 

Cargos Eletivos 

Obrigados a 

entregar a DBR 
- 

4 4 

Entregaram a DBR - 4 4 

Não cumpriram a - - - 
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obrigação 

Funções Comissionadas 

(Cargo, Emprego, Função 

de Confiança ou em 

comissão) 

Obrigados a 

entregar a DBR 
91 37 

1520 

Entregaram a DBR 91 37 1517 

Não cumpriram a 

obrigação 
  

3 (*) 

Fonte: Gerência de Relações Trabalhistas e Sindicais 

 

(*) 3 empregados licenciados. 

Obs. A Codesp, em cumprimento ao contido na letra “F”, do Anexo IV do Relatório de Auditoria de Gestão 

nº 12/2012, da Secretaria de Controle Interno – Ciset, editou a Resolução DP nº 101.2012, na qual 

estabeleceu obrigatoriedade de entrega da DBR a todos os empregados. Assim, nas quantidades indicadas no 

quadro acima, estão incluídos os integrantes de funções comissionadas e os empregados que não as exercem.  

 

10.4. Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário 
 

Conforme indicado no item 2.3. “Sistema de Correição”, a UJ tomou as medidas 

necessárias ao ressarcimento dos danos ao patrimônio público. 

 
REGISTRO DO 

FUNCIONÁRIO 

TRANSGRESSÃO 

COMETIDA: 
PENA APLICADA: 

35777 Dano ao erário 

Foi elaborado Termo Circunstanciado 

Administrativo e o funcionário 

ressarciu os cofres da empresa 

 

  

10.5 Alimentação SIASG e SICONV 
 

A Companhia utiliza o sistema COMPRASNET, para realização de pregões, não 

tendo efetuado adesão para utilização do sistema de contratos. Dessa forma, os contratos e 

convênios não são registrados no Sistema SIASG e SICONV. 
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11. Informações Contábeis 
 

11.1. Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos 
Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas no 
Setor Público. 

 

Vide item 4 das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do item 11.3. 

 

11.2 Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas 
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11.3. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 
6.404  /1976. 
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11.4. Composição Acionária das Empresas Estatais 
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11.5. Relatório de Auditoria Independente 
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12. Outras Informações sobre a Gestão 

12.1. Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade 
Ambiental 

 
Quadro A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental 

 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Avaliação 

Sim Não 

1.    Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?    x 

2.    Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a 

associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? 
   x 

3.    As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no 

Decreto nº 7.746/2012?  
   x 

4.     A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do 

Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. 
   x 

5.    A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de 

novembro de 2012? 
   x 

6.    O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os 

tópicos nele estabelecidos? 
   x 

7.    O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 

10/2012)? 
   x 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.   

8.    Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados 

semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os 

resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? 

   x 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.   

Considerações Gerais 

 

Apesar da CODESP não estar obrigada a preencher este quadro, haja vista não estar subordinada ao Decreto nº 

7.746/2012, merecem registro as seguintes práticas que convergem para a sustentabilidade ambiental: 

 

Agenda ambiental 

 

O Porto de Santos  editou  sua Agenda Ambiental com o objetivo de garantir que o desenvolvimento das atividades 

portuárias se realize com qualidade ambiental, propõe um planejamento a curto, médio e longo prazo que contemplam 

o conhecimento das atividades desenvolvidas na região, bem como o levantamento dos legítimos e diferentes 

interesses de todos os envolvidos no sistema portuário, tendo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 

CETESB, participado, conjuntamente de sua elaboração. 

 

Logística Reversa 

 

A CODESP contratou recentemente, uma empresa para fornecimento de lâmpadas fluorescentes, tendo constado de 

suas especificações que o fornecedor deveria recolher as lâmpadas usadas e encaminhá-las ao fabricante para reciclá-

las de forma adequada. 

 

Coleta Seletiva 
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Encontra-se em estudo um processo de implantação de um programa de coleta seletiva. 

 

 

12.2. Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 
 

12.1.1. Informações sobre consultores contratados na modalidade “produto” no âmbito 

dos projetos de cooperação técnica com organismos internacionais 

 
Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Bank of Tokio – Mitsubishi UFJ Ltda. BIC 

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica 

Título do Projeto Código 

Programa de Expansão do Porto de Santos BZ-P8 

Informações sobre os contratos de consultoria da modalidade “Produto” 

Código do Contrato: Loan Agreement BZ-P8 

Objetivo da consultoria: O objetivo do Programa envolvia obras, fornecimento de equipamentos e 

serviços de consultoria para as obras de Ampliação do Terminal para Contêineres e Terminal para 

Fertilizantes, implantação do Terminal de Grãos e Instalações elétricas primarias.  Desse contrato foi 

executada a revisão dos documentos existentes na CODESP, resultado no desenvolvimento dos elementos 

que compõem os documentos de licitação considerando-se também a execução dos Projetos Básicos dos 

terminais referidos, bem como os demais serviços complementares necessários para a licitação das obras.  

Com a edição da Lei de Portos (8.630/93), o Governo Brasileiro, decidiu suspender a execução dessas obras, 

transferindo os terminais à iniciativa privada via arrendamento, resgatando o pagamento do empréstimo 

correspondente aos serviços de consultoria efetivados. 

Período de 

Vigência 
Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 

Total 

Previsto no 

Exercício 

Total Pago 

no Exercício 

Total Pago até o 

Final do Exercício 

05/09/1991 27/12/2002 ¥ 28.889.000.000,00 2.452.902,81 2.452.902,81 43.653.753,69 

Insumos Externos 

- 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista 

de entrega 
Valor 

Revisão dos documentos existentes na CODESP, consultoria na 

preparação dos elementos que compõem os documentos de 

licitação, execução dos Projetos Básicos dos terminais referidos 

acima, bem como os demais serviços complementares 

necessários para a licitação de obras 

1998 ¥ 1.650.149.250,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Consórcio Pacific Consultants International (Japão) e 

Maubertec Engenharia e Projetos Ltda. (Brasil) 

CPF: - 

Observações sobre a execução físico/financeira do contrato: Esse financiamento está sendo amortizado 

em parcelas semestrais (março e setembro) com término previsto para 2016.  O saldo devedor em 31/12/2014 

é de R$ 4.383.400,01 
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Análise Crítica 

O Programa de Expansão do Porto de Santos, foi fruto de Financiamento do 

Governo Japonês para várias obras, previamente aprovadas pelo Ministério dos 

Transportes, sendo publicada no Diário Oficial da União de 29.08.91 a proposta do Sr. 

Presidente da República para a contratação do empréstimo. 

O contrato de Empréstimo foi então assinado em 5 de setembro de 1991, entre a 

CODESP e o “The Overseas Economic Cooperation Fund – OECF” – Loan Agreement 

BZ-P8. 

O objetivo revisado do Programa envolvia obras, fornecimento de equipamentos e 

serviços para: 

a) Melhorias e Ampliação do Terminal de Contêineres – TECON 2; 

b) Melhorias e Ampliação do Terminal de Fertilizantes – TEFER; 

c) Implantação de Terminal para Granéis – TGRAN; 

d) Instalações Elétricas Primárias – SELEP; 

e) Serviços de Consultoria. 

Do contrato foi executada a revisão dos documentos existentes na Codesp, a 

consultoria na preparação dos elementos que compõem os documentos de licitação, 

considerando-se também a execução dos Projetos Básicos dos terminais referidos, bem 

como dos demais serviços complementares necessários para a licitação das obras. 

Foi assinado, em 27/07/98, o Contrato PRES 035/98, tendo como objetivo a 

execução de obras civis para a implantação do Terminal de Granéis Sólidos Vegetais – 

TGRAN, mas cujos serviços não foram iniciados. 

O Governo Federal, com a Lei dos Portos – Lei nº 8.630, decidiu que as 

Companhias Docas se retirassem das operações portuárias, transferindo-as à iniciativa 

privada, desenvolvendo, para tanto, programa de arrendamento de áreas e instalações para 

serem exploradas por terceiros. 

Isso encerrou, na visão do Governo Brasileiro, o Programa de Expansão com 

recursos do Empréstimo BZ-P8, informando-se, dessa maneira, em 1999, o Governo do 

Japão, pelo OECF, desse posicionamento, com anuência da SEAIN Secretaria de Assuntos 

Internacionais do MPOG. 

 

12.1.2. Previdência Complementar Patrocinada 

 

PORTUS 

 

A Companhia é patrocinadora, juntamente com outras empresas do sistema 

portuário nacional, de plano de suplementação de aposentadoria e outros benefícios de 

risco a funcionários, através do Instituto de Seguridade Social – PORTUS, entidade 

fechada de previdência privada, fiscalizada pela Secretaria Privada Complementar do 

Ministério da Previdência e Assistência Social. 
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Para verificar a situação atual do Portus vide Nota Explicativa 19 das 

Demonstrações Contábeis (item 11.3) 
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