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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE PORTOS 

Secretaria Executiva 

Coordenação da Comissão Nacional das Autoridades nos Portos – CONAPORTOS 

 

Centro Empresarial VARIG Setor Comercial Norte – SCN, Quadra 04 Bloco “B” Edifício Varig – 

Pétala “C” Mezanino – CEP: 70714-900 

Telefone: (61) 3411-3715 FAX 3326-3025 

 

COMISSÃO NACIONAL DAS AUTORIDADES NOS PORTOS – CONAPORTOS 

COMITÊ TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS 

 

3ª Reunião Ordinária  

 

Dia: 16/07/2013 – Horário: 10h50 às 12h:00 

 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria-Executiva da Secretaria de Portos da Presidência da 

República 

 

RESUMO EXECUTIVO  

 

 

1. ABERTURA 

 

O Sr. Coordenador do Comitê Técnico de Integração de Sistemas, José Roberto Bastos Fernandes, 

deu início aos trabalhos saudando os membros e convidados presentes à reunião e fazendo uma 

breve introdução aos assuntos que seriam tratados na reunião. 

     

    2. PARTICIPANTES 

 

Participaram da reunião os seguintes integrantes do Comitê de Integração de Sistemas: pela 

Secretaria de Portos da Presidência da República, José Roberto Bastos Fernandes – Coordenador do 

Comitê Técnico de Integração de Sistemas e o Suplente Luis Eduardo Barreiro de Jesus; pela Casa 

Civil da Presidência da República, Jesualdo da Silva; pelo Ministério da Defesa-Comando da 

Marinha, Antonio Cezar Souza Sales e o Suplente Péricles Alves Arraes; pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rogéria Oliveira Conceição; pelo Ministério da Saúde - 

ANVISA, João Gregório de Oliveira Júnior e a Suplente Camila da Silva Borges Lacerda; pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o representante Izahl Garcia; pela Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários, o representante Herbert Castro; bem como assessores da 

Secretaria de Portos. 

 

   3.DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Após a abertura dos trabalhos foi feita uma breve apresentação entre os membros presentes a 

reunião. Em seguida, o Coordenador iniciou fazendo uma apresentação do Programa Porto Sem 

Papel, sua funcionalidade, os benefícios e as vantagens que ele proporciona ao usuário. Em seguida, 

iniciou a apresentação do fluxo de trabalho na integração dos sistemas PSP/SISCOMEX.  

  

3.1.1 MARINHA: 

 O representante da Marinha, Sr.   , explicou que na primeira fase da integração, o órgão conversou 

com o SERPRO sobre as alterações na NORMAM 08, que prioriza o PSP para o envio das 

informações do Órgão. Inicialmente o SERPRO estipulou para 10/maio, no entanto, não foi 

possível, ficando a expectativa de que seja concluída no fim de junho e meados de julho. Assim 

sendo, a marinha iniciará o período de capacitação nos portos. 

 

3.1.2 SLTI 
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- Questionado pelo Coordenador sobre se a SLTI tem alguma área que estuda essas tecnologias 

como a RFID, o representante da SLTI, Sr. Wellington, informou que o setor de inovação está 

passando por uma reformulação, mas que, inicialmente, não há previsão de que sejam realizados 

esses estudos. 

 

3.1.3 CASA CIVIL 

- O representante da Casa Civil, Sr. Jesualdo,  se apresentou e destacou a existência varias 

iniciativas do Governo para utilização do RFID como, por exemplo,  a EPL como forma de 

rastreamento do transporte, a VIGIAGRO com o canal azul, a RFB com a questão do lacre e ate a 

SEP, mesmo que num escopo menor; 

- Comunicou ainda que foi estabelecido no “Fórum Negociação” que, antes de disponibilizar a 

informação, tem-se que saber para qual finalidade e veículo quer a informação e qual o nível de 

confiabilidade dela. Sendo que, as informações serão fornecidas pelo SISCOMEX; 

- Destacou o trabalho da SEP, que visa o melhoramento do da gestão portuária. O trabalho terá 

inicio na CODESP e posteriormente nos demais Docas. A ideia é analisar o nível de maturidade 

dos processos aplicados em cada Companhia Doca e, em seguida, propor melhorias, tendo em 

vista as boas praticas nos principais portos do mundo. 

 

3.1.4 MAPA  

 - Canal Azul não e um programa do MAPA. Trata-se de um produto oferecidso pela USP e que o 

Ministério autorizou o teste do programa em suas atividades.; 

 

3.1.5 ANVISA 

- A representante da ANVISA destacou a importância da integração com os TUPs, a exemplo dos 

terminais de Tubarão, Macaé e Manaus. No ponto de vista da ANVISA, o grande volume de 

movimentação desses terminais justificam a necessidade da inclusão No PSP;. 

- Referente ao questionamento feito pela representante da ANVISA, o Coordenador do Comitê 

informou que até junho o sistema já havia sido integrado nos 35 portos e SERPRO esta preparando 

um estudo para implantação nos TUPs. 

 

3.1.6 ANTAQ 

- Parabenizou a iniciativa da SEP e a Casa Civil em fazer o trabalho de melhoramento da gestão nas 

Cias Docas. Esse já é uma demanda antiga do sistema portuário.. 

 

    3.2 Ao final da reunião o Coordenador do Comitê declarou ter alcançado o que se desejava com a 

realização do encontro, que era apresentar um balanço das ações de integração em cada órgão.  

 

           4. ENCAMINHAMENTOS E DELIBERAÇÕES 

 

4.1 SEP  

 - Encaminhar a apresentação aos representantes dos órgãos presentes a reunião; 

 - Encaminhar toda a legislação da CONAPORTOS à SLTI (MPOG). 

  

5.ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador agradeceu a presença dos participantes e deu por 

encerrada a 3ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico de Integração de Sistemas. 
  
 

 

Brasília, 16 de julho de 2013. 

 

 

         Declaro estar de acordo com conteúdo do Resumo Executivo  

 

_____________________________ 

José Roberto Bastos Fernandes 

 

_____________________________ 

Jesualdo da Silva 
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_____________________________ 

Antonio Cezar Souza Sales 

 

_____________________________ 

Rogéria Oliveira Conceição 

 

_____________________________ 

João Gregório de Oliveira Júnior 

 
_____________________________ 

Izahl Garcia 

 

______________________________ 

Herbert Castro 

 


