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COMITÊ TÉCNICO DE MODERNIZAÇÃO PORTUÁRIA 

Ata da 11ª Reunião Ordinária 

 

Dia: 06/03/2015 – HORÁRIO: de 14h30 às 17h30 

Local: SEP (Centro Empresarial Varig) – 6º Andar – Labtrans – Sala Estratégica 

1. Participantes 

Secretaria de Portos  Jean Paulo Castro e Silva (Titular) 
 José Alfredo de Albuquerque (Suplente) 

Casa Civil  Beatrice Kassar do Valle (Titular) 

Ministério da Fazenda – Receita Federal  Antônio Braga Sobrinho (Titular) 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  Oscar de Aguiar Rosa Filho (Suplente) 

 Rogéria Oliveira Conceição 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior 

 João Augusto Neto 

 Marcelo Shimin 
 Ruy Yamada 

 Natasha Miranda 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  TarcilenaPolisseni (Titular) 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários  Carlos Leitão (Suplente) 

Marinha  Paulo Spranger (Titular) 

2. Assuntos Tratados 

2.1. Validação do Plano de Trabalho 2015 do Comitê 

 O plano de trabalho apresentado pela SEP foi aprovado pelos demais membros do Comitê, 

com ajustes contemplados na versão final, que segue anexa a esta ata.  

2.2. Informações sobre o projeto do Portal Único de Comércio Exterior (PCE) 

 MDIC informou que o sistema de anexação de documentos (1º módulo do PCE) já entrou em 

produção: 

o a SECEX já está usando o sistema de anexação; 

o algumas unidades da RFB estão usando o e-Processo Nacional (EPEN); 

o Anvisa e Vigiagro também estão usando o sistema de anexação. 

2.3. Ajustes no horário de funcionamento dos órgãos para o Porto 24 Horas  

 Os anuentes pretendem apresentar propostas de ajustes nos horários dos órgãos já na próxima 

reunião da Comissão Nacional. 

 SEP ressaltou que trata-se de um projeto de governo e que as propostas de ajustes devem ser 

baseadas em critérios técnicos, com base em dados objetivos, utilizando de estatísticas de 

demanda.  

 Os órgãos apresentarão suas propostas na próxima reunião do Comitê, a ser realizada em 

01/04/15, para validação previamente à reunião da Comissão Nacional a ocorrer no dia 

07/04/15.  

2.4. Desburocratização de processos 

 Ficou esclarecido que, no âmbito do projeto de fortalecimento da navegação de cabotagem, o 

foco do Comitê de Modernização da Gestão é somente na simplificação burocrática, com base 

no objetivo já declarado de “trazer para a cabotagem a simplicidade da burocracia do 

caminhão”.  
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 O projeto que está em condução pela Coordenação de Logística, do Departamento de 

Informações Portuárias, da Secretaria de Políticas Portuárias da SEP, em parceria com o 

Banco Mundial e a empresa de consultoria IDOM tem abrangência mais ampla, que vai além 

do escopo da Conaportos. O coordenador desse projeto, Martinho Cândido, solicitou apoio 

dos órgãos centrais de governo – Casa Civil e Ministério do Planejamento, para apoiar a 

execução do projeto.  

2.5. Acordo Bilateral Brasil – Chile  

 MDIC solicitou avaliação da SEP e da Antaq sobre a possibilidade de denúncia de Convênio 

entre o Brasil e o Chile, que dá exclusividade a armadores desses dois países no transporte 

marítimo de cargas entre essas duas nações. Essa denúncia visa a aumentar a competitividade 

do comércio exterior brasileiro, sendo que o assunto poderia ser considerado entre as ações 

de simplificação dos processos de navegação de longo curso do Plano de Trabalho do Comitê 

de Modernização Portuária. 

 SEP esclareceu que a eventual denúncia do convênio é de competência do Ministério das 

Relações Exteriores, e, por isso, iria iniciar tratativas com aquela Pasta para analisar o caso. 

 

3. Deliberações 

RESPONS. AÇÃO PRAZO 

SEP 
Extrair estatísticas do PSP para elaboração de um ranking de qualidade das 

informações prestadas pelos agentes marítimos no processo de anuência  
27/03 

Anuentes 

Apresentar propostas para adaptação do Porto 24 Horas: funcionamento em 

horário estendido, funcionamento em finais de semana e plantão de 

atendimento. 

27/03 

SEP 
Levantar com Comissões Locais as informações de demanda de 

funcionamento do Porto 24 Horas. 
27/03 

   

 

Brasília, 06 de março de 2015. 

 

 


