R

egulamento de Exploração do PortoREP, conforme diretrizes estabelecidas
na Portaria nº 245, de 26 de novembro
de 2013, da SEP – Secretaria de Portos da Presidência da República,
publicada no DOU – Diário Oficial da União de 27 de novembro de 2013.

01. APRESENTAÇÃO.
1.1. Introdução.
O presente REP – Regulamento de Exploração do Porto, foi criado
conforme estabelece a Lei 12.815 de 05 de junho de 2013, que dispõe
sobre a exploração
direta

e

indireta

pela

União

de

portos e instalações
portuárias e sobre
as

atividades

desempenhadas
pelos

Operadores

Portuários,
regulamentada
pelo

Decreto

nº

8.033, de 27 de junho de 2013, tendo como norteador o disposto no
anexo I da Portaria número 245, de 26 de novembro de 2013, da SEP –
Secretaria de Portos da Presidência da República, publicada no Diário
Oficial da União de 27 de novembro de 2013, número 230 (duzentos e
trinta) Seção 1 (um), página 5 (cinco), que estabelece as diretrizes, os
objetivos gerais e os procedimentos mínimos e poderá ser alterado por
sugestão do Conselho de Autoridade Portuária – CAP. 1

Disposto no artigo 36, § 1º, inciso I, do Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013, que
regulamenta o disposto na Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, e as demais disposições
legais que regulam a exploração de portos organizados e de instalações portuárias.
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1.2. Equipe responsável
O Diretor Presidente da Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA,
no uso da atribuição que lhe confere a letra “g”, do artigo 17, do
Estatuto Social da Companhia, e consoante decisão tomada pela
Diretoria Executiva em sua 1515ª Reunião Extraordinária, realizada em 23
de abril de 2014, por força da Resolução número 15 de 30 de abril de
2014, designou uma comissão para tratar do REP – Regulamento de
Exploração do Porto, composta pelos técnicos que formam a equipe
responsável a seguir.
Nome: Enildo Moreira Ferreira
Função: Presidente
Nome: Antonio Carlos Nascimento dos Santos
Função: Membro
Nome: Carlos Roberto Guterres Rosetti
Função: Membro
Nome: Maria Elisa C. e M. de Freitas
Função: Membro

1.3. Do ato de aprovação do REP – Regulamento de Exploração do Porto
e da publicação do extrato no Diário Oficial.
O ato de aprovação deste regulamento segue publicado no DOU –
Diário Oficial da União, conforme disposto no § 3º da Portaria número
245, de 26 de novembro de 2013, da SEP – Secretaria de Portos da
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Presidência da República, e o seu texto integral disponibilizado no site
da Companhia Docas o Espírito Santo – CODESA.
1.4. Da estrutura do Regulamento de Exploração do Porto.
A estruturação está desenvolvida na forma modular, de modo a permitir
a atualizações parciais sem que seja necessário reestruturar todo o
documento, utilizando-se o método: “Registro de Alterações”.
1.5. Participação do público usuário
O publico usuário, poderá apresentar sugestões de melhorias e revisões,
através de expediente fundamentado e protocolizado no setor de
documentos da CODESA, endereçado à Autoridade Portuária.2

Disposto também no artigo 36, § 1º, inciso 1º, do Decreto nº.8.033, de 27 de junho de
2013, que regulamenta o disposto na Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, e as demais
disposições legais que regulam a exploração de portos organizados e de instalações
portuárias.
2
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Capítulo I
Objeto e abrangência

Artigo 1º. O presente regulamento tem por objetivo normatizar os
procedimentos relativos à execução de operações portuárias, nas
áreas do porto organizado, considerando o que dispõe a Lei 12.815 de 5
de junho de 2013, regulamentada pelo Decreto 8.033, de 27 de junho
de 2013, e as normas operacionais da CODESA.3
§1º. Este regulamento será aplicado aos Operadores Portuários,
arrendatários e usuários, prestadores ou tomadores de serviços do Porto
Organizado de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, sem exceções,
observadas as diretrizes do poder concedente4.
§ 2º. O Porto Organizado de Vitória compreende as instalações
portuárias terrestres, a infraestrutura de proteção e acesso aquaviário
existentes nos municípios de Vitória e Vila Velha, abrangendo todos os
cais, docas, dolfins e piers de atracação e acostagem, armazéns,
edificações em geral, vias internas de circulação rodoviária e ferroviária
e

terrenos

adjacentes

a

essas

áreas,

pertencentes

à

União,

incorporados ou não ao patrimônio da Companhia Docas do Espirito
Santo ou sob sua guarda e responsabilidade, e ainda o canal de acesso
e infraestrutura de proteção ao Porto de Praia Mole, de acordo com a
poligonal do porto organizado definida por decreto5.
§ 3º. O Porto Organizado de Barra do Riacho compreende os molhes de
proteção, o canal de acesso, bacia de evolução, existentes no
3

Disposto do anexo I – OBJETIVO, da Resolução 039-CODESA, de 20 de julho de 2011.
Artigo 4º, inciso I, do Decreto 8.033, de 27 de junho de 2013, que regulamenta o disposto na Lei
nº.12.815, de 5 de junho de 2013 e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos
organizados e das instalações portuárias.
4

Artigo 3º e incisos do Decreto número 4.333, de 12 de agosto de 2002, que regulamenta a
delimitação das áreas do Porto Organizado de Fortaleza, Santos e Vitória, suas instalações,
infraestrutura e planta geográfica.
5
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município de Aracruz, de acordo com a poligonal do porto organizado,
definida por portaria do Ministério de estado dos Transportes6.

Capítulo II
Aspectos institucionais

Artigo 2º. A entidade responsável pela Administração do Porto é a
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, Sociedade de
Economia Mista, com o CNPJ. 27.316.538/0001-66 pessoa jurídica de
direito privado, integrante da administração indireta da União, com
controle acionário pertencente ao poder público, que tem por regra, a
exploração das atividades gerais de caráter econômico e a prestação
de serviços públicos nas atividades portuárias.
Parágrafo único: Tem a Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA,
a seguinte localização:
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 556 – Centro.
CEP. 29020-030 – Vitória – Espírito Santo
Telefone: (27)3132-7360
Endereço eletrônico: http:www.codesa.gov.br
Artigo 3º. A concessão da exploração do porto mantém observância
ao disposto no Decreto nº 82.279, de 18 de setembro de 1978, que
dispõe sobre a encampação do Porto de Vitória, no Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências.
Artigo 4º. A criação da CODESA está disposta no Decreto nº 87.560, de
09 de setembro de 1982, que dispõe sobre a transformação da
Portaria nº1.034, de 20 de dezembro de 1.993, do Ministério de Estado dos Transportes,
publicada no DOU, nº.243, em 22 de dezembro de 1.993 – Seção I – 20067.
6
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PORTOCEL – Porto Especializado de Barra do Riacho S.A, em
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, e autoriza a destinação
de bens provenientes da encampação do Porto de Vitória e dá outras
providencias7.
§ 1º. A Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, está vinculada a
SEP – Secretaria de Portos da Presidência da República, por força do
disposto na alínea “b”, inciso III, anexo único do Decreto 6.129, de 20 de
junho de 20078.
§ 2º. A CODESA tem por objeto social, em harmonia com os planos,
programas e orientações da Secretaria de Portos da Presidência da
República, exercer as funções de Autoridade Portuária previstas na
legislação específica e realizar a administração e exploração comercial
dos portos organizados de Vitória, Praia Mole, Barra do Riacho e demais
instalações portuárias localizadas no Estado do Espírito Santo, que lhe
forem incorporadas, nos termos da Lei n° 12.850, de junho de 2013.

Publicação no Diário Oficial da União de 13 de setembro de 1982 – número 174 e Ata da
Assembleia Geral Extraordinária da PORTOCEL – Porto Especializado de Barra do Riacho S.A,
realizada em 21 de fevereiro de 1983, em sua sede social à Praça Mauá, nº. 10, na Cidade do
Rio de Janeiro, conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro-RJ, de 11, 16 e 17 de fevereiro de 1983.
8 Decreto 6.129 de 20/06/2007, que dispõe sobre a vinculação das entidades integrantes da
administração pública federal indireta.
7
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I – Tem a Companhia Docas do Espírito Santo, o Organograma:
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II – O corpo diretivo da Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA,
no ato de criação deste regulamento, assim se apresenta:
DIRPRE – Presidência.
Nome: Clovis Lascosque – Diretor Presidente
Telefone: (27)3132-7360
Endereço eletrônico: dirpre@codesa.gov.br
DIRPAD–Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento.
Nome: Danilo Roger Marçal Queiroz – Diretor de Planejamento e
Desenvolvimento
Telefone: (27)3132-7379
Endereço eletrônico: dirpad@codesa.gov.br
DIROPE – Diretoria de Infraestrutura e Operações.
Nome: Hugo José Amboss Merçon de Lima – Diretor de Infraestrutura e
Operações.
Telefone: (27)3132-7335
Endereço eletrônico: dirope@codesa.gov.br
DIRAFI – Diretoria de Administração e Finanças
Nome: Raul Moura de Sá – Diretor de Administração e Finanças
Telefone: (027)3132- 7322
Endereço eletrônico: dirafi@codesa.gov.br

Capítulo III
Definições

Artigo 5º. O Porto de Vitória tem por característica o bem público
construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação,
de

movimentação

de

passageiros

e

de

movimentação

e

armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias
estejam sob jurisdição de Autoridade Portuária, identificando-se a
seguir, suas principais definições:
I - Capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas
instalações
conferência,

dentro

do

transporte

porto,

compreendendo

interno,

abertura
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de

o

recebimento,

volumes

para

a

conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem
como o carregamento e descarga

de embarcações, quando

efetuados por aparelhamento portuário;
II - Estiva: atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou
nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o
transbordo,

arrumação,

peação

e

despeação,

bem

como

o

carregamento e a descarga, quando realizados com equipamentos de
bordo;
III - Conferência de carga: contagem de volumes, anotação de suas
características, procedência ou destino, verificação do estado das
mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e
demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e
descarga de embarcações;
IV - Conserto de carga: reparo e restauração das embalagens de
mercadorias, nas operações de carregamento e descarga de
embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem,
etiquetagem,

abertura

de

volumes

para

vistoria

e

posterior

recomposição;
V - Vigilância de embarcações: atividade de fiscalização da entrada e
saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas
ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalós,
rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais da
embarcação; e
VI - Bloco: atividade de limpeza e conservação de embarcações
mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura,
reparos de pequena monta e serviços correlatos.
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VII - Normatização: estabelecimento de normas, através de um
Instrumento, visando padronizar os

procedimentos, fortalecer os

controles e, principalmente, atender a legislação em vigor;
VIII - Porto Organizado: porto constituído e aparelhado para atender às
necessidades da navegação, da movimentação de passageiros e da
movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou
explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob
a jurisdição de uma Autoridade Portuária.
IX - Área do Porto Organizado: Área compreendida por toda extensão
das faixas de cais e acostagem e pelas instalações portuárias dentro do
Porto Organizado, quais sejam, ancoradouros, docas, cais, pontes e
piers de atracação e acostagem, terrenos, armazéns, edificações e vias
de circulação interna, bem como pela infraestrutura de proteção e
acesso aquaviário ao porto, tais como guias-correntes, quebra-mares,
eclusas, canais, bacias de evolução e áreas de fundeio que devam ser
mantidas pela Administração do Porto;
X - Áreas públicas: Áreas externas aos terminais arrendados e de
interesse coletivo.
XI - Instalação portuária ou terminal: instalação explorada por pessoa
jurídica de direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto
organizado,

utilizada

na

movimentação

e

armazenagem

de

mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário.
XII - Instalações de apoio: quaisquer instalações ou equipamentos de
apoio à execução das atividades das instalações portuárias de
movimentação de cargas, tais como armazéns, dutos, tanques, tonéis,
funis, guindastes, empilhadeiras, lixeiras, entre outros.
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XIII - Operador Portuário: pessoa jurídica pré-qualificada para a
execução de operação portuária na área do porto organizado;
XIV - Operação Portuária: qualquer movimentação de passageiros ou
mercadorias, incluindo armazenagem, destinados ou provenientes de
transporte aquaviário, terrestre ou ferroviário realizada no porto
organizado por Operadores

Portuários;

XV - Usuário do Porto: pessoa física ou jurídica prestadora ou tomadora
de serviços portuários, na perspectiva do atendimento público e
socioeconômico,

tais

como,

Operador

Portuário,

armador,

transportador, dono de mercadoria ou toda e qualquer pessoa que
utilize a instalação portuária ou serviços oferecidos no porto organizado,
para o atendimento da embarcação, de veículo transportador ou para
a movimentação e ou armazenagem de mercadorias na área do
porto;
XVI - Óleo: qualquer forma de ácidos graxos ou hidrocarboneto
(petróleo e seus derivados), incluindo óleo cru, óleo combustível,
borracha, resíduos de petróleo e produtos refinados;
XVII - Mistura oleosa: mistura de água e óleo, em qualquer proporção;
XVIII - Resíduos: qualquer material gerado pela atividade humana,
considerada inútil, sem valor, indesejada ou descartável, e a qual se
deseja ou se necessita eliminar;
IX - Lixo: todo tipo de sobra de víveres e resíduos resultantes de faxinas e
trabalhos

rotineiros

nos

navios,

portos

organizados,

portuárias, plataforma e suas instalações de apoio;
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instalações

XX - Substância nociva ou perigosa: qualquer substância que, se
descarregada no ambiente, é capaz de gerar riscos ou causar danos à
saúde humana, ao ecossistema terrestre ou aquático ou prejudicar o
uso do solo, da água e de seu entorno;
XXI - Descarga: qualquer despejo, escape, derrame, vazamento,
esvaziamento, lançamento para fora ou bombeamento de substâncias
nocivas ou perigosas, em qualquer quantidade, a partir de um navio,
porto orgânico, instalação portuária, duto, plataforma ou suas
instalações de apoio;
XXII - Incidente: qualquer descarga de substância nociva ou perigosa,
decorrente de fato ou ação intencional ou acidental que ocasione
risco potencial, dano ao meio ambiente ou à saúde humana;
XXIII - Alijamento: todo despejo deliberado de resíduos e outras
substâncias efetuado por embarcações, plataformas, aeronaves e
outras instalações, inclusive seu afundamento intencional em águas sob
jurisdição nacional;
XXIV

-

Tanque

de

Resíduos:

qualquer

tanque

destinado

especificamente a depósito provisório dos líquidos de drenagem e
lavagem de tanques e outras misturas e resíduos;
XXV - Plano de Controle de Emergência (PCE): conjunto de medidas
que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as
ações a serem desencadeadas imediatamente após um incidente na
área do Porto Organizado, bem como definem os recursos humanos,
materiais e equipamentos adequados à prevenção, controle e
combate à poluição ambiental, visando à proteção do homem, meio
ambiente e patrimônio portuário.
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XXVI – Plano de Emergência Individual (PEI): conjunto de medidas, de
responsabilidade da Autoridade Portuária, para combate à poluição
por óleo em aguas sob sua jurisdição.
XXVII – Plano de Área: conjunto de medidas consolidando todos os
Planos de Emergências Individuais de todas as empresas que atuam na
área do Porto Organizado.
XXVIII – Plano de Ajuda Mútua (PAM): conjunto de medidas para
combater situações de emergências, no Porto Organizado de Vitória,
previstas na NR-29 (Norma Regulamentadora de Segurança Saúde no
Trabalho Portuário), com a participação de todas as empresas que
atuam na área do porto Organizado.
XXIX - Plano de Contingência (PC): Conjunto de procedimentos e
ações, coordenadas pela ANVISA, com a participação da CODESA,
visando o controle da saúde pública no Porto Organizado.
XXX - Órgão Ambiental: órgão do poder executivo federal, estadual ou
municipal,

integrante

do

Sistema

Nacional

do

Meio

Ambiente

(SISNAMA), responsável pela fiscalização, controle e proteção ao meio
ambiente no âmbito de suas competências;
XXXI - Autoridade Marítima: autoridade exercida diretamente pelo
Comandante da Marinha da Capitania dos Portos do Estado do Espírito
Santo, responsável pela salvaguarda da vida humana e segurança da
navegação no mar aberto e hidrovias interiores, bem como pela
prevenção da poluição ambiental causada por navios, plataformas e
suas instalações de apoio, além do outros cometimentos a ela
conferidos por esta Lei;

- 17 -

XXXII

-

Autoridade

Portuária:

autoridade

responsável

pela

administração do Porto Organizado, neste caso a Cia Docas do Espírito
Santo - CODESA, competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e
zelar para que os serviços se realizem com regularidade, eficiência,
segurança e respeito ao meio ambiente;
XXXIII - Conselho de Autoridade Portuária (CAP): órgão consultivo da
administração,

com

composição,

constituição,

atribuições

e

competências prescritos na Lei 12.815/2013;
XXXIV

-

Administração/Autoridade

Aduaneira:

órgão

que

tem

incumbência das atividades aduaneiras, representada pela Inspetoria
da Alfândega da Secretaria da Receita Federal;
XXXV - Órgão de Gestão de Mão-de-Obra (OGMO): entidade
constituída

pelos

Operadores

Portuários,

nas

condições,

forma,

finalidade, atribuições e competência previstas na Lei 12.815/2013;
XXXVI – Agência de Navegação/Agente marítimo: pessoa jurídica que
exerça a representação legal de armador;
XXXVII- Armador: proprietário ou locatário formalizado de embarcação
que, aprestando-a, a explora no transporte, ou a cede a emprego de
terceiro9.

Artigo 40,§ 1º, incisos de I a VI, da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, dispõe sobre a exploração
direta e indireta perla União de Portos e Instalações Portuárias e sobre as atividades
desempenadas pelos operadores portuários, e anexo 1, da Resolução 039-CODCESA, de 20 de
julho de 2011.
9
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Capítulo IV
Autoridades intervenientes e anuentes na atividade portuária
e suas competências
Título I
Autoridades intervenientes
Artigo 6º. Atuam no Porto de Vitória como órgãos intervenientes:
I - Órgão Ambiental: Órgão do poder executivo federal, estadual ou
municipal,

integrante

do

Sistema

Nacional

do

Meio

Ambiente

(SISNAMA), responsável pela fiscalização, controle e proteção ao meio
ambiente no âmbito de suas competências;
II - Autoridade Marítima: Autoridade exercida diretamente pelo
Comandante da Marinha da Capitania dos Portos do Estado do Espírito
Santo, responsável pela salvaguarda da vida humana e segurança da
navegação no mar aberto e hidrovias interiores, bem como pela
prevenção da poluição ambiental causada por navios, plataformas e
suas instalações de apoio, além do outros cometimentos a ela
conferidos por esta Lei;
III - Autoridade Portuária: Autoridade responsável pela administração do
porto organizado, neste ato, a Cia Docas do Espírito Santo - CODESA,
competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e zelar para que os
serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito
ao meio ambiente10;

Artigo 17, § 1º e incisos, da lei 12.815, de 5 de junho de 2013, que dispõe sobre a exploração
direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades
desempenhadas pelos operadores portuários.
10
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IV - Conselho de Autoridade Portuária (CAP): Órgão colegiado
consultivo com composição, constituição, atribuições e competências
prescritos na Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, e Decreto 8033/2013 que
dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e
instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos
operadores portuários11.
V

–

Receita

Federal/Autoridade

Aduaneira:

Órgão

que

tem

incumbência das atividades aduaneiras, representada pela Inspetoria
da Alfândega da Secretaria da Receita Federal;
VI - Órgão de Gestão de Mão-de-Obra (OGMO): Entidade responsável
pela organização e registro dos trabalhadores portuários avulsos,
definida no artigo 41 e seguintes, da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013,
que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de Portos e
Instalações Portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos
Operadores Portuários,
VII – Agência de navegação/Agente marítimo: Pessoa jurídica que
exerça a representação legal do armador, em consonância com as
atividades dos Operadores Portuários conforme disposição em Lei.
VIII - Armador: Proprietário ou locatário formalizado de embarcação
que, aprestando-a, a explora no transporte, ou a cede a emprego de
terceiro.
Artigo 7º. Em observância ao que dispõe o artigo 17 e seguintes da Lei
12.815, de junho de 2013, que dispõe sobre a exploração direta e
indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as
Artigo 20 e § 1º, da 12.815, de 5 de junho de 2013, que dispõe sobre a exploração direta e
indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas
pelos operadores portuários.
11
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atividades desempenhadas pelos Operadores Portuários, tem como
competência a administração do Porto Organizado, denominada
Autoridade Portuária, sem prejuízo das demais obrigações atribuídas:
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;
X - suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento
do porto, ressalvados os aspectos de interesse da autoridade marítima
responsável pela segurança do tráfego aquaviário;
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XI - reportar infrações e representar perante a ANTAQ, visando à
instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades
previstas em lei, regulamento e 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;
XV - organizar a guarda portuária, em conformidade com a
regulamentação expedida pelo poder concedente.
§ 1º. A autoridade portuária elaborará e submeterá à aprovação da
Secretaria de Portos da Presidência da República o respectivo Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento do Porto.
§ 2º. O disposto nos incisos IX e X não se aplica à embarcação militar
que não esteja praticando comércio.
§ 3º. A autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego
pode intervir para assegurar aos navios da Marinha do Brasil a
prioridade para atracação no porto.
§ 4º. 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;
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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) 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;
b) organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de
cargas e de pessoas.
§ 5º.

A administração do porto poderá, a critério do poder

concedente, explorar direta ou indiretamente áreas não afetas às
operações portuárias, observado o disposto no respectivo Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento do Porto.
§ 6º. O disposto no § 5º, não afasta a aplicação das normas de licitação
e contratação pública quando a administração do porto for exercida
por órgão ou entidade sob controle estatal.
Artigo 8º. Será instituído em conformidade com o disposto na legislação
em vigor, um Conselho de Autoridade Portuária, órgão consultivo da
administração do porto, conforme disposto no Art. 36 do Decreto 8033
de 27 de junho de 2013, que regulamenta a Lei 12815/203.
§ 1º. O Conselho de Autoridade Portuária terá funcionamento e
atribuições consultivas, assegurada à participação de representantes
da classe empresarial, dos trabalhadores portuários e do poder público:
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I - alterações do regulamento de exploração do porto;
II - alterações no plano de desenvolvimento e zoneamento do porto;
III - ações para promover a racionalização e a otimização do uso das
instalações portuárias;
IV - medidas para fomentar a ação industrial e comercial do porto;
V - ações com objetivo de desenvolver mecanismos para atração de
cargas;
VI - medidas que visem estimular a competitividade;
VII – aprovar o seu regimento interno e;
VIII - outras medidas e ações de interesse do porto.
§ 2º.

O Conselho de Autoridade Portuária será constituído pelos

seguintes membros titulares e seus suplentes:
I - do Poder Público:
a) quatro representantes da União, dentre os quais será escolhido o
presidente do conselho;
b) um representante da autoridade marítima;
c) um representante da administração do porto;
d) um representante do Estado onde se localiza o porto; e
e) um representante dos Municípios onde se localizam o porto ou os
portos organizados abrangidos pela concessão;
II - da classe empresarial:
a) dois representantes dos titulares de arrendamentos de instalações
portuárias;
b) um representante dos operadores portuários;
c) um representante dos usuários;
III - da classe dos trabalhadores portuários:
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a) dois representantes dos trabalhadores portuários avulsos;
b) dois representante dos demais trabalhadores portuários.
§ 3º. Para os efeitos do disposto neste artigo, os membros e seus
suplentes do conselho serão indicados:
I - Pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência
da República, pelo Comandante da Marinha, pela Administração do
Porto, pelo Governador de Estado e pelo Prefeito do

Município,

respectivamente, no caso do inciso I do § 2º;
II - Pelas entidades de classe local das respectivas categorias
profissionais e econômicas, nos casos dos incisos II e III do § 2º.
§ 4º. Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos definirá as
entidades responsáveis pela indicação de que trata o inciso II do § 3o e
os procedimentos a serem adotados para as indicações.
§ 5º. Os membros do conselho serão designados por ato do Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República para
um mandato de dois anos, admitida à recondução uma única vez, por
igual período.
§ 6º.

A participação no Conselho de Autoridade Portuária será

considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
§ 7º. As deliberações do conselho serão tomadas de acordo com as
seguintes regras:
I - cada representante terá direito a um voto;
II - o presidente do conselho terá voto de qualidade.

- 25 -

§ 8º. Perderá o mandato o membro do conselho que faltar,
injustificadamente, a três reuniões consecutivas ou seis alternadas,
assumindo a vaga o seu suplente até a efetivação de nova indicação.
§ 9º. A indicação dos representantes das classes empresarial e
trabalhadora a que alude o § 2º, será feita pelos respectivos
representantes no Conselho de Autoridade Portuária.
§ 10. Os membros suplentes só participarão das reuniões do CAP,
quando convocados para substituir os titulares em eventuais faltas e
impedimentos.
Artigo 9º. A atuação integrada do porto organizado e das instalações
portuárias será coordenada pela Secretaria de Portos da Presidência da
República, com a finalidade de garantir a eficiência e a qualidade de
suas atividades, nos termos do regulamento.

Título II
Autoridades anuentes

Artigo 10. Atuam no Porto de Vitória, como autoridades anuentes:
I - Receita Federal do Brasil através da alfândega do Porto de Vitória;
II - Marinha do Brasil através da Capitania dos Portos;
III - ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
IV- VIGIAGRO – Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional;
V- Policia Federal, através do NEPOM – Núcleo de Policiamento
Marítimo.
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Capítulo V
Código de Conduta

Artigo 11.

O Código de Conduta tem como objetivo primordial, ser

referência formal e institucional para a conduta pessoal e profissional de
todos os colaboradores da CODESA, inclusive para o ocupante de
cargo Comissionado, que pertençam ou não, ao quadro de pessoal
efetivo

da

empresa,

objetivando

tornar-se

um

padrão

de

relacionamento interno, com os usuários da CODESA e com os demais
segmentos da sociedade, devendo12:
I - Viabilizar comportamento ético pautado em valores incorporados
por todos, por serem justos e pertinentes;
II - Minimizar a subjetividade das interpretações pessoais sobre os
princípios morais e éticos;
III - Fortalecer e valorizar a imagem da CODESA e de seus empregados
junto à sociedade.

O código de ética e conduta foi elaborado de acordo com o Decreto número 1.171, de 22
de Junho de 1.994, e colocado em vigor em junho de 2002.
12
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Capítulo VI
Da exploração comercial do porto

Título I
Princípios da exploração comercial do porto

Artigo 12. Por exploração comercial do porto, entende-se o emprego e
uso de meios inerentes à atividade portuária em geral na geração de
valores pecuniários ou de receitas financeiras.
§ 1º. A exploração comercial do porto será feita conforme os preceitos
aqui elencados, porém em consonância e em estrito cumprimento ao
desejo dos acionistas que integram o Capital Social da Empresa, nos
termos da legislação em vigor.
§ 2º. Além de todas as demais condicionantes, a exploração comercial
do porto, será feita em atendimento aos princípios éticos, a preceitos
não discriminatórios e ao tratamento isonômico com todos os entes e
pessoas que participem ou tenham ligação com as atividades que
embasam a referida exploração.
Artigo 13. Sem prejuízo do que dispõe o capítulo II, artigos 4º a 15, da Lei
12.815, de 5 de junho de 2013, que dispõe sobre a exploração direta e
indireta pela União de portos e instalações portuárias, e sobre as
atividades desempenhadas pelos Operadores Portuários, a exploração
comercial do porto, será feita tendo em conta a permanente busca do
desenvolvimento econômico, da eficiência na execução dos serviços,
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da constante busca da eficácia e do atendimento às necessidades ou
desejos da sociedade.
§ 1º. A exploração comercial do porto deve ter em conta sempre a
figura do usuário, reconhecendo formalmente a importância de tê-lo
como parceiro e como sustentáculo do sistema, razão de ser da própria
atividade.
§ 2º. Para fins de tornar a sua ação tanto mais eficaz como mais atrativa
para os usuários, a Administração do Porto e todos os entes que se
integram à exploração comercial do porto adotarão procedimentos de
criação de meios para facilitar o relacionamento com os usuários,
inclusive orientando–os, de forma a que possam ser atingidas as
melhores performances na utilização do Porto.

Título II
Mecanismos de proteção ao usuário

Artigo 14. No desenvolvimento das atividades correspondentes, a
Administração do Porto, os gestores das Instalações Portuárias e os
Operadores Portuários, deverão adotar procedimentos que preservem
os princípios da livre concorrência, os da igualdade de oportunidade e
os da constante melhoria do conceito do porto como um todo.
Artigo 15. A Administração do Porto deve estabelecer e manter serviço
de estatística portuária que sirva de elemento indicativo tanto no
aspecto

de

navegação

e

rotas,

como

no

de

performances

operacionais, bem como de suporte para fixação de política e de
indicadores para os prestadores de serviço e usuários.
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Título III
Mecanismos de fomento e de incentivos a investimentos

Artigo 16. É assegurado aos interessados o direito de arrendar e explorar
instalações portuárias localizadas dentro dos limites da área do Porto
Organizado, que integram o patrimônio da Administração do Porto,
conforme as condições estabelecidas na Lei nº 12.815/2013, atendido o
que prevê o Plano de Zoneamento e Desenvolvimento do Porto, a
saber:
I

-

Todo

arrendamento

das

instalações

portuárias

será

feito,

preferencialmente, para exploração voltada para fins portuários.
II - Será facultado o arrendamento e a locação de instalações
portuárias, desde que referidas instalações sejam declaradas não
necessárias às referidas atividades portuárias.
III – Visando aprovação da SEP – Secretaria de Portos da Presidência da
República, que representa o poder concedente, a Administração do
Porto encaminhará à ANTAQ os estudos de viabilidade técnica,
econômica e ambiental do objeto da concessão ou arrendamento de
suas instalações.
IV - Os sistemas de preferência ou de vantagens de que tratam este
artigo serão divulgadas pela Administração do Porto, após aprovação
do poder concedente, de forma clara e objetiva, com indicação
prévia da forma como poderá fornecer a mão-de-obra, o número de
pessoas, as atividades que poderão ser cobertas, bem como a forma
como se traduzirá em preferência ou em vantagens, de maneira a
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permitir

aos

interessados

a

completa

avaliação

da

inteira

representação dos sistemas.
V - A Administração do Porto elaborará e submeterá a aprovação da
SEP – Secretaria de Portos da Presidência da República o PDZP - Plano
de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto.
VI - O PDZP - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto deverá
ter em conta a vocação natural já reconhecida de cada uma das
áreas e, também, a conciliação mais recomendável que se possa fazer
da referida vocação com as novas necessidades do porto.
VII - A Administração do Porto deverá identificar, por meio deste
procedimento, aquelas áreas que tenham deixado de merecer
interesse para a atividade portuária, por inadequação ou por qualquer
outra razão, de forma a propor a sua desvinculação do porto por meio
de venda ou de qualquer outro meio previsto em legislação própria,
conforme previsto no inciso II.
VIII - A estruturação do plano deverá ser feita tendo também em conta
os aspectos da urbanização, do entorno populacional que envolve o
porto e dos demais interesses urbanísticos da sociedade que habita a
área próxima do porto.
IX - No plano de zoneamento e de utilização das áreas do porto,
deverão ficar plenamente configuradas as áreas preferencialmente
reservadas a arrendamento e aquelas a serem mantidas com a
Administração do Porto.
X - Na configuração de que trata este artigo, deverão ser consideradas
a busca do estabelecimento do maior número possível de concorrentes
nas mesmas atividades, evitando-se ao máximo qualquer perspectiva
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do estabelecimento de exploração única ou exclusiva, mesmo que da
parte da Administração do Porto.
XI – O plano de zoneamento e de utilização das áreas do porto deverá
ter em conta e considerar prioritariamente aquelas áreas em que sejam
identificadas um mais forte interesse de investimento por parte da
iniciativa privada, indicando os elementos de fomento e de incentivo
possíveis de tornar realidade o mais rapidamente possível a realização
dos investimentos

necessários ao desenvolvimento da atividade

portuária.

Título IV
Horário de funcionamento

Artigo 17. O horário de funcionamento do Porto de Vitória está
consolidado com a ampliação do funcionamento da Alfândega,
operando 24 horas sem interrupção.
§1°. O horário administrativo está disposto no item 5.2 e seguintes do
anexo da Resolução CODESA 20, de 03 de abril de 2012, estabelecendo
o item 5.2.1.1, 40 (quarenta) horas semanais, consolidadas na carga
horária diária de 08 (oito) horas, acrescidas de 1 (uma) hora de intervalo
para refeição. Sua alínea “a” estabelece ainda que fica instituída a
flexibilização das marcações, devendo as 8(oito) horas diárias serem
realizadas na faixa entre 07h30min e 18h0min, com obrigatoriedade da
observância de 1 (uma) hora de intervalo para refeição13.

Resolução 20, de 03 de abril de 2012, que aprova a Norma de frequência da CODESA, na
forma dos seus anexos.
13
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Título V
Jornadas de trabalho

Artigo 18. A Jornada de trabalho dos trabalhadores em atividades de
capatazia e de atracação e desatracação de navios e demais
embarcações, com vínculo empregatício, participantes das escalas de
turno contínuo em conformidade com o disposto nos acordos coletivos
de trabalho14.
Artigo 19. As jornadas de trabalho das categorias que mantém vínculo
empregatício com a CODESA estão definidas no acordo coletivo e são
reguladas pela Constituição Federal e, no que não colidir com a
mesma, pelas Leis 4.860/65 e 12.815/2013, pela Consolidação das Leis
do Trabalho, pelo Decreto 908/93, pela Legislação em vigor e
Regulamentos da CODESA, divulgados aos empregados, na forma dos
acordos/convenções celebrados com os órgãos representativos de
classe.

Título VI
Feriados legais
Artigo 20. São feriados nacionais os dias 1o de janeiro, 21 de abril, 1o de
maio, 7 de setembro, 12 de outubro15. 2 de novembro, 15 de novembro
e 25 de dezembro16.
§ 1º. São considerados também feriados civis: Os declarados em lei
federal; a data magna do Estado fixada em lei estadual e os dias do
início e do término do ano do centenário de fundação do Município,
Acordo coletivo de trabalho 2013/2014, cláusula sexta.
Redação dada pela lei 6.802, de 30 de junho de 1980.
16 Lei 10.607, de 19 de dezembro de 2002.
14
15
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fixados em lei municipal, e feriados religiosos os dias de guarda,
declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em
número não superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão.17.
§ 2º. A CODESA poderá ainda estabelecer, por conveniência do
trabalho, alterações no horário de expediente administrativo, através de
um sistema de compensação de carga horária.

Título VII
Prestadores

de serviços

Artigo 21. Dentro do princípio da publicidade que deve ser observado
pelas empresas públicas, a CODESA – Companhia Docas do Espírito
Santo, por sua natureza jurídica de Sociedade de Economia Mista,
publica em jornais de grande circulação no estado, mantendo-os
publicados em sua página na internet, relação dos principais
fornecedores e prestadores de serviços.

Capítulo VII
Utilização das instalações portuárias operacionais de uso público

Título I
Condições gerais de utilização
Artigo 22. A utilização das infraestruturas e das demais instalações
portuárias será feita, primordialmente, em acatamento às disposições
contidas neste Regulamento, subsidiariamente pelos usos e os costumes
nos casos não previstos neste instrumento, e em estrita observância às
17

Disposto na Lei 9.093, de 12 de setembro de 1.995.
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competências das autoridades portuária, marítima, aduaneira, sanitária,
de saúde, de meio-ambiente, do trabalho e da agricultura.
§ 1º. Na utilização desses serviços, deve ser observada a Resolução
CODESA 53, de 31 de outubro de 2014, que dispõe sobre a Norma de
Faturamento/Cobrança de Serviços Portuários.
§ 2º. Para solicitação dos serviços de fornecimento de água e energia
elétrica, será necessário aviso prévio a COGESP – Coordenação de
Gestão Portuária e a instalação de medidores individuais caso não
estejam disponíveis no local do fornecimento. A consulta poderá ser
realizada através do endereço de e-mail: cogesp@codesa.gov.br. Caso
haja medidor individual disponível no local do fornecimento, o
requisitante deverá assinar formulário de Execução de Serviços. No
suprimento de água ou energia elétrica às embarcações, nas
instalações portuárias, serão repassados os preços do fornecimento de
água e energia elétrica de acordo com as tarifas das empresas
concessionárias, acrescidos de 20%, a título de ressarcimento das
despesas administrativas (tabela VI - Serviços Diversos).

Título II
Descrição das instalações de atracação e acostagem.
Artigo 23. O Porto de Vitória tem como infraestrutura aquaviária o canal
de acesso, área de manobra e de acostagem e faixa de cais para
atracação de embarcações, que sejam mantidas e postas à disposição
dos usuários pela Administração do Porto, abrangendo:
I – Águas tranquilas, abrigadas e providas de profundidades adequadas
para o tráfego marítimo previsto;
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II - cais, píeres e pontos de acostagem que permitem uma atracação
de

embarcações

em

condições

de

execução

segura

de

movimentação de cargas, de tripulantes e de passageiros;
III - Sinalização e balizamento das áreas de tráfego e atracação,
estabelecidos sob coordenação da Autoridade Marítima.
Artigo 24. A infraestrutura terrestre do porto compreende as áreas de
terrenos, acessos rodoviários e ferroviários específicos para o porto, os
arruamentos, pavimentação, sinalização, iluminação, balanças, dutos,
instalações de combate a incêndio, redes de água, esgoto, energia
elétrica

e

telecomunicação,

instalações

sanitárias,

áreas

de

estacionamento, sistema de proteção ao meio ambiente e de
segurança do trabalho.
Artigo 25. As demais instalações portuárias compreendem todos os
aparelhamentos e bens que a Administração disponha para atender às
necessidades do tráfego, englobando, ainda:
I - Os locais de armazenamento integrados por pátios, silos e armazéns
destinados ao depósito e à guarda de mercadorias destinadas ou
provenientes do transporte aquaviário;
II - O equipamento destinado à movimentação de cargas quer sejam
terrestres ou flutuantes.
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Título III
Condições específicas de utilização das instalações de
atracação e acostagem
Artigo 26. A utilização das infraestruturas se dará sempre em estrito
atendimento aos preceitos regulamentares próprios e ainda:
I - Às prescrições das normas estabelecidas pela Autoridade Portuária;
II - Ao que dispuser contrato específico que regule o funcionamento de
instalação portuária de uso privativo;
III - Ao pagamento dos valores devidos, estabelecidos na tarifa ou
fixados em contrato;
IV - Ao horário de funcionamento do porto, estabelecido pela
Administração do Porto, e que deve ter como objetivo, permitir o
desenvolvimento dos trabalhos em até 24 (vinte e quatro) horas
ininterruptas por dia;
V - Ao princípio do tratamento isonômico aos usuários ou clientes.
Artigo 27. A infraestrutura aquaviária somente poderá ser utilizada, após
a Administração do Porto haver estabelecido o local de atracação da
embarcação, após requisição regular e em obediência ao que esteja
fixado pela Autoridade Marítima, quanto aos aspectos de segurança.
§ 1º. Incumbe à Administração do Porto, estabelecer as condições de
utilização da infraestrutura aquaviária para as embarcações do tráfego
interno do porto, em consonância com o que a respeito for estipulado
pela Autoridade Marítima.
§ 2º. As instalações portuárias de uso privativo que se utilizem da
Infraestrutura aquaviária do Porto Organizado, ficam obrigadas a
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comunicarem à Administração do Porto, com antecedência, a referida
utilização.
§ 3º. As instalações portuárias de uso privativo, constituídas por meio de
contrato,

deverão

ter

a

utilização

da

infraestrutura

aquaviária

regulamentada no próprio contrato.
§ 4º. Havendo coincidência de manobras que exijam o uso da mesma
infraestrutura aquaviária por embarcações destinadas às instalações de
uso privativo e de uso público, será obedecido o critério de
atendimento por chegada, compatibilizado com a correspondente
disponibilidade do local de atracação.
Artigo 28. Para fins de habilitação ao tráfego e às operações no Porto
Organizado, o Armador ou seu preposto, comunicará a sua pretensão à
Administração do Porto, com antecedência mínima de 02 (dois) dias
úteis, apresentando as seguintes informações:
a – nome da embarcação;
b – bandeira sob a qual navega;
c – natureza da navegação;
d– último porto de procedência e próximo porto de destino;
e – número da viagem, quando houver;
f – nome do preposto responsável pela embarcação e pelo pagamento
das taxas portuárias de sua competência;
g - características de embarcação:
h - classificação;
i - comprimento entre perpendiculares e boca;
j - tonelada de porte bruto (TDW), tonelada de registro bruto (TRB) e
tonelada de registro líquido (TRL);
k - calado de entrada e calado previsto de saída (PROA e POPA);
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l - indicação de número, tipo, capacidade de carga de aparelho de
bordo;
m – natureza da operação;
n – cópia do manifesto de carga a embarcar e/ou desembarcar, bem
como, sempre que possível, o plano de carga do navio;
o – número de passageiros a desembarcar ou a embarcar, quando se
tratar de navio de passageiros;
p – datas esperadas de chegada e partida – ETA e ETS;
q – qualquer defeito conhecido que possa substancialmente, afetar a
segurança da navegação ou que possa vir a prejudicar a eficiente
utilização as instalações portuárias;
r – nome do Operador Portuário que se encarregará das atividades de
manuseio de carga se for o caso e em sendo conhecido.
s - No caso de embarcações transportando mercadorias de natureza
perigosa, o armador ou seu preposto deverá fornecer, junto com o
manifesto, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis de sua
chegada ao fundeio, os dados específicos de carga, adotando o
cumprimento de

todas

as

exigências contidas

no

Código da

International Maritime Organization – IMO e demais Normas e Legislação
que norteiam o transporte de carga perigosa.
t - A responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo decorrente da
omissão ou da imperfeição das informações sobre a mercadoria de
natureza perigosa caberá ao armador.
u

-

A

Administração

do

Porto

estabelecerá

um

sistema

de

comunicação ao órgão de representação ou de congregação dos
profissionais de praticagem, com a indicação das habilitações que
tenha concedido, de forma a propiciar as correspondentes manobras
de atracação ou desatracação.
v - Somente com a indicação precisa do porto, quanto ao local de
atracação ou quanto ao encerramento das operações, o serviço de
praticagem requisitado poderá ser atendido.
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Artigo 29. A atracação de embarcações nas instalações de uso público
se dará somente com autorização expressa da Administração do Porto,
que se utilizará, para tanto, dos procedimentos previstos em suas normas
operacionais.
Artigo 30. A ordem de atracação se dará conforme a ordem
cronológica de chegada das embarcações na área de fundeio, desde
que atendidas às prioridades de atracação, as preferências por
especialização do berço, observando-se o disposto § 4º do art. 27 deste
Regulamento, e para operar em ritmo normal, em todos os períodos
consecutivos do horário de trabalho do porto;
Parágrafo único: A ordem de atracação poderá ser alterada pela
Administração do porto, desde que as condições técnicas ou de
especialização dos berços disponíveis não sejam compatíveis com as
características da embarcação da vez.
Artigo 31. A atracação e a desatracação serão realizadas sob a
responsabilidade do comandante da embarcação e com a utilização
dos meios que julgar conveniente, cabendo à Administração do Porto
auxiliar essas operações no cais.
Artigo 32. A atracação a contrabordo de embarcação atracada em
determinado berço, pode ser autorizada pela Administração do Porto,
após anuência das Autoridades Marítima e Aduaneira, sob total
responsabilidade dos respectivos comandantes, para a movimentação
de mercadorias.
Artigo 33. O tempo de ocupação do berço pela embarcação se inicia
no momento em que o primeiro cabo de amarração for passado e se
encerra no instante em que o último cabo for largado.
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Artigo 34. As concessões de prioridade e preferências para atracação
serão feitas em obediência e critérios fixados pela Administração do
Porto, em norma específica, à luz do que estabelece a legislação e de
forma a atender e a resguardar as condições, aptidões e adequações
das instalações de uso especial;
Artigo 35. Atracação de embarcações em instalações portuárias de uso
privativo será providenciada diretamente pelo interessado, desde que
não haja interferência ao tráfego destinado às instalações de uso
público, ficando ainda o titular obrigado a apresentar a Administração
do Porto à documentação pertinente que esteja especificada no
respectivo contrato;
Artigo 36. A ordem de chegada das embarcações será apurada por
meio dos registros da estação de praticagem, a quem as embarcações
ficam obrigadas a chamarem na chegada, ou seja, no momento do
lançamento de ferros na área de fundeio designada na prescrição da
Autoridade Marítima.
Artigo 37. A Administração do Porto poderá instituir sistema de
programação de operações por meio de mesa de programação
operacional, com caráter decisório e que obrigará aos usuários do
Porto atendidos aos seguintes princípios:
§ 1º. A mesa funciona em horário fixado pela Administração do Porto,
dela podendo participar todos os segmentos que tenham interesses nas
operações portuárias;
§ 2º. As decisões serão adotadas por meio de votos de 03 (três)
representantes dos seguintes setores:
I– da própria Administração do Porto;
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II – do Órgão de representação dos Operadores Portuários;
III – do Órgão de representação dos Agentes Marítimos;
§ 3º. A mesa analisará os pedidos, avaliará as propostas e decidirá sobre
a programação seguinte, com base inclusive nos regulamentos
específicos;
§ 4º. A Autoridade Portuária disponibilizará aos usuários, o sistema de
informações operacionais PSP - Porto Sem Papel, implantado pela SEP –
Secretaria de Portos da Presidência da República.
Artigo 38. As decisões da mesa podem ser questionadas junto ao Diretor
de Operações e Infraestrutura da Companhia Docas do Espírito Santo –
CODESA, o qual definirá de plano sobre o acatamento ou não da
reclamação.
Artigo 39. Os compromissos que forem assumidos perante a mesa pelos
prepostos de Agentes, Armadores ou de Operadores Portuários, serão
considerados sempre como assumidos por esses.
Artigo 40. Os critérios poderão prever adoção de pontuações para
premiações de Operadores Portuários.

Título IV
Utilização dos sistemas viários
Artigo 41. O Porto de Vitória tem suas instalações localizadas nas
margens direita e esquerda do berço sul do estuário do Rio Santa Maria,
que separa o continente da ilha onde se situa a cidade de Vitória, que

- 42 -

constituem o Cais de Vitória, no município de Vitória, e o Cais de
Capuaba no município de Vila Velha.
Artigo 42. O sistema viário de acesso ao Cais de Vitória está atrelado às
vias de trânsito normais da cidade, que fazem a ligação entre o cais e
as rodovias da região.
Artigo 43. O Cais de Capuaba é servido por um acesso exclusivo
asfaltado ligando o Porto à Avenida Carlos Lindenberg e à estrada
Jerônimo Monteiro, que se integram com as demais vias urbanas da
região e, ainda, por via urbana que atende ao bairro de Paul.
Artigo 44. O sistema viário do porto está distribuído nas rodovias federais
que se seguem:
I - BR-101– atravessa o Estado na direção longitudinal, ligando o mesmo
diretamente ao Estado do Rio de Janeiro no sentido sul e ao Estado da
Bahia, no sentido norte. A partir do trevo de Viana segue em trecho
comum com a BR-262, até o trevo de Campo Grande (Ceasa), numa
extensão de 8,7km. Nesse ponto elas se separam continuando a BR-101
em direção ao trevo de Carapina, trecho com cerca de 25,5 km de
extensão, conhecido como Rodovia do Contorno de Vitória.
II - BR-262 – Atravessa a região central do Estado na direção transversal,
ligando Vitória a Belo Horizonte em Minas Gerais. Possui um trecho
comum com a BR-101, do trevo no município de Viana, até o trevo de
Campo Grande, no município de Cariacica, onde se separa daquela.
Do trevo de Campo Grande segue até o trevo de Itacibá, ainda no
município de Cariacica, distante 3,5 km, e daí até o marco 0 (zero) na
descida da Ponte Florentino Avidos em Vitória, numa extensão de 5,5
km.
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III - BR–259 – Atravessa o Estado na direção transversal norte, no
município de João Neiva, fazendo a ligação da BR-101 com o Estado
de Minas Gerais, passando pelas cidades de Colatina, Baixo Guandú no
Espírito Santo e Aimorés, Resplendor e Governador Valadares em Minas
Gerais.
Artigo 45. O acesso ferroviário, disponível somente para o Cais de
Capuaba, é feito pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA) e Estrada de
Ferro Vitória a Minas (EFVM). As cargas movimentadas através da FCA,
pelo Cais de Capuaba, tem acesso pelas linhas da EFVM.

Título V
Utilização das redes de serviço público

Artigo 46. As redes de serviços públicos (concessionárias) que estão
disponíveis para uso, nas instalações da Administração do Porto, são: As
redes da CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento,
responsável pela captação, tratamento e distribuição de água e coleta
e tratamento de esgoto, e da EDP Escelsa - Espírito Santo Centrais
Elétricas SA – fornecedora de energia elétrica.
Endereços eletrônicos:
http://www.cesan.com.br/
http://www.edp.com.br/
Parágrafo único: As condições específicas de utilização das redes de
serviços e seguintes são disciplinadas na Resolução CODESA 53, de 31
de outubro de 2014, que estabelece os critérios e procedimentos a
serem adotados para o faturamento e cobrança dos serviços portuários
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prestados pela Autoridade Portuária – CODESA aos Agentes das
embarcações, arrendatários e Operadores Portuários.

Título VI
Utilização das instalações remanescentes de armazenagem

Artigo 47. As instalações remanescentes de armazenagens no porto de
Vitória são as seguintes:
a. No Cais de Capuaba
I - Silo Vertical: 30.000 ton;
II - Pátio anexo ao Silo Vertical: 6.000 m2;
III - Silo Horizontal: 40.000 ton;
IV - Silo Vertical: 18.000 ton;
V - Retroárea do Cais de Capuaba: 247.000 m2;
VI - Pátio interno ao Cais de Capuaba: 20.000 m2
b. No Cais de Vitória.
I - Área anexa ao prédio 4: 1.914m2.
II - Pátio entre os prédios 3 e 4: 2.871m2.
III- Pátio entre os armazéns 2 e 3: 484m2.
IV - Área de ampliação do cais: 12.953m2.
V – PDIP - Pátio de Estocagem da Ilha do Príncipe: 10.000 m2;
VI - Armazém Alfandegado Nº 2: 1.400 m2;
VII- Armazém Alfandegado Nº 3: 2.800 m2;
VIII- Armazém Alfandegado Nº 4: 2.400 m2;
IX- Anexo ao Armazém Nº 4: 1.200 m2;
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X- Armazém Alfandegado Nº 5: 2.400 m2.
Artigo 48. Para utilização das instalações do porto, deverá ser
consultada a Resolução-CODESA 039, de 20 de julho de 2011, que
aprova as normas operacionais da Autoridade Portuária do Estado do
Espírito Santo, na forma dos seus anexos, disponibilizada no site da
CODESA.
Artigo 49. A utilização do Terminal de Cereais, no Cais de Capuaba,
está disposta ainda na Resolução 039, de 20 de julho de 2011, na forma
de anexos, estabelecendo a capacidade de armazenamento e
movimentação dos equipamentos, a saber:
I – Silo vertical com 18 células e 10 intercélulas com capacidade de
armazenagem estática de 30.000 toneladas;
II – Silo horizontal com capacidade de armazenagem estática de 40.000
toneladas;
III – Capacidade máxima de movimentação interna do silo de 600 t/h
(por circuito);
IV – Cinco (5) Balanças de Fluxo com capacidade máxima de pesagem
de 5 toneladas por batelada.
Artigo 50. A utilização da retroárea, localizada no município de Vila
Velha, no Cais de Capuaba, com aproximadamente 247.000 m²
(duzentos e quarenta e sete mil metros quadrados), disponibilizada para
a movimentação e armazenagem de mercadorias envolvidas no
transporte aquaviário, está disciplinada na Resolução CODESA 42, de 4
de setembro de 2014, que estabelece autorização, em caráter
provisório, precário e oneroso, para a instalação de equipamentos
removíveis para armazenagem de granel sólido naquela retroárea,
mediante condições e termos estabelecidos.
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Artigo

51.

A

utilização

das

instalações

de

armazenagem

da

Administração do Porto está sujeita às normas da ANTAQ e às
resoluções da CODESA, disponíveis no site da CODESA.
Artigo 52. O uso de armazéns, pátios, galpões e silos, se dará em
atendimento a requisição a Administração do Porto, requisição que se
baseará na compatibilidade do local com a carga, ficando o
atendimento sujeito aos regulamentos próprios, inclusive da Alfândega.
Parágrafo Único: Nos termos do que estatui a Lei nº 12.815/13, o
Operador Portuário é o responsável perante a Autoridade Aduaneira
pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que lhe
estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área
onde se encontrem depositadas ou devam transitar.
Artigo 53. A atividade de armazenamento se constitui na guarda e
conservação de carga recebida em depósito, em instalação de
armazém, pátio, galpão, silo, tanque ou qualquer outra que se destine a
tal, na área do porto, compatível com sua natureza e sua espécie.
§ 1º. Tanto nas instalações de uso público comum como nas de uso
público especial, que estejam sob gestão da Administração do Porto, a
armazenagem

será

sempre

executada

por

esta

e

sob

sua

responsabilidade.
§ 2º. A Administração do Porto passa a ser responsável pela carga que
lhe for entregue pelo dono ou Operador Portuário, quando do seu
efetivo recebimento.
§ 3º. As cargas sob fiscalização da Autoridade Aduaneira ou sujeitas a
regime alfandegário especial, deverão ser armazenadas em áreas
próprias, alfandegadas.
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Artigo 54. As mercadorias explosivas somente serão recebidas em
armazenamento, após autorização do Ministério do Exército e das
demais autoridades estaduais e municipais de segurança e de meio
ambiente.
Artigo

55.

Quando

admitido

pela

Administração

do

Porto,

o

armazenamento de carga perigosa se dará pelo menor período
possível, com preferência pela saída direta.
Parágrafo único: A tabela de armazenagem remunerará a utilização da
infraestrutura e os serviços de fiel depositário (guarda) de mercadorias
depositadas nas instalações do Porto Organizado, compreendendo
pátios, armazéns e instalações especiais sem o manuseio das cargas.
Artigo 56. Eventuais restrições de uso e utilização das demais instalações
portuárias

serão

definidas

pela

CODESA

através

de

Resolução

específica, conforme orientação disposta no item 8.5, da Portaria
número 245, de 26 de novembro de 2013, da SEP – Secretaria de Portos
da Presidência da República.

Capítulo VIII
Utilização de instalações não operacionais

Artigo 57. A CODESA, mantém nos Cais de Vitória e de Capuaba,
instalações prediais, em conformidade com a legislação, denominadas
“áreas de aguardo”, com os seus conjuntos sanitários, destinadas aos
usuários do porto.

- 48 -

Artigo 58. Aplicam-se aos arrendamentos de áreas e instalações
portuárias não operacionais as disposições sobre arrendamento de
áreas e instalações portuárias operacionais, naquilo que couber e, todo
arrendamento das instalações portuárias será feito, em conformidade
com o disposto no Decreto número 8.033, de 27 de junho de 2013, que
regulamenta o disposto na Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, e as
demais disposições legais que regulam a exploração de portos
organizados e de instalações portuárias, preferencialmente, para
exploração voltada para fins portuários.
Artigo 59. O arrendamento de áreas e instalações portuárias não
operacionais será sempre precedido da elaboração dos estudos
pertinentes e sua previsão deverá constar do PDZ – Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento e do Programa de Arrendamento do
Porto.
Artigo 60. No arrendamento de áreas portuárias não operacionais, com
fins de revitalização, a Administração do Porto submeterá à ANTAQ,
para análise e aprovação, ouvida a Secretaria de Portos da Presidência
da República, proposta contendo os seguintes documentos:
I - Descritivo completo do empreendimento nos padrões estabelecidos
pela ANTAQ, cujas atividades deverão estar em conformidade com o
plano diretor e com o plano de utilização e ocupação do solo
estabelecido pelo município;
II - Estudos contemplando os investimentos associados a cargo da
arrendatária do empreendimento e o respectivo cronograma físicofinanceiro; e
III - Ata da audiência pública correspondente.
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Parágrafo único: O interessado no arrendamento de área portuária a
ser

revitalizada

poderá

ofertar

os

estudos

correspondentes

à

Administração do Porto.

Capítulo IX
Utilização das instalações portuárias sob gestão de terceiros
Título I
Áreas e/ou instalações arrendadas

Artigo 61. É assegurado aos interessados o direito de arrendar e explorar
instalações portuárias localizadas dentro dos limites da área do Porto
Organizado, que integram o patrimônio da Administração do Porto,
mediante contrato de arrendamento, nos termos e conforme as
condições estabelecidas na Lei 12.815, de 5 de junho de 2013,
mantendo observância ao que dispõe ainda a Resolução da ANTAQ,
que aprova a norma que regula a exploração de áreas e instalações
portuárias sob gestão das Administrações Portuárias no âmbito dos
portos organizados, atendido o que preveja o PDZP -

Plano de

Desenvolvimento e Zoneamento do Porto.
Artigo 62. Todo arrendamento das instalações portuárias será feito, em
conformidade com o disposto no Decreto número 8.033, de 27 de junho
de 2013, que regulamenta o disposto na Lei 12.815, de 5 de junho de
2013, e as demais disposições legais que regulam a exploração de
portos organizados e de instalações portuárias, preferencialmente, para
exploração voltada para fins portuários.
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Artigo 63. Será facultado o arrendamento de instalações portuárias,
desde que referidas instalações sejam declaradas pelos órgãos
competentes não necessárias às referidas atividades portuárias.
Artigo 64. A Administração do Porto submeterá a aprovação do poder
concedente (SEP), as condições de arrendamento das instalações,
considerando a destinação que se ajuste às suas características, ao
interesse global do porto e à perspectiva de investimentos financeiros
para implementação de melhorias.
Artigo 65. Na fixação das condições de arrendamento, poderão ser
estabelecidos sistemas de preferência ou de vantagens para os
concorrentes que se disponham a fazer a exploração comercial das
instalações a serem arrendadas com o emprego de mão-de-obra
integrante do quadro de pessoal da Administração do Porto.
Parágrafo único. Os sistemas de preferência ou de vantagens de que
tratam este artigo serão estabelecidos pela Administração do Porto de
forma clara e objetiva, com indicação prévia da forma como poderá
fornecer a mão-de-obra, o número de pessoas, as atividades que
poderão ser cobertas, bem como a forma como se traduzirá em
preferência ou em vantagens, de maneira a permitir aos interessados a
completa avaliação da inteira representação dos sistemas.
Artigo 66. No interior da área da CODESA, foram cedidos, através de
instrumentos legais, trechos para instalação de terminais portuários ou
áreas operacionais, às seguintes empresas e/ou entidades:
I - No Cais de Vitória:
a. Flexibrás Tubos Flexíveis Ltda.

- 51 -

b- Superintendência da Policia Federal - NEPOM – Núcleo Especial de
Policia Marítima. Instalações prediais anexas ao armazém 1.
II - No Cais de Capuaba:
a- Companhia Portuária Vila Velha (CPVV)
b- Terminal de Vila Velha S.A. (TVV)
c- Hiper Export Terminais Retroportuários Ltda.
d - Terminal de Granéis Líquidos de São Torquato
e- Peiú – Sociedade de Propósito Específico – SPE S.A.
f- Polimodal Transportes e Serviços Ltda.
g- Rhodes S.A.
h- Oiltanking Terminais Ltda. para operações de granéis líquidos
localizado no Dolfin do Atalaia berço (207).
i – Liquiport Vila Velha S.A.

Título II
Áreas e/ou instalações sob outro tipo de ocupação

Artigo 67. A CODESA tratará da matéria, dentro do PDZP - Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, sempre na observância do
disposto no capítulo II artigo 5º e seguintes, do Decreto número 8.033,
de 27 de junho de 2013, que regulamenta o disposto na Lei número
12.815, de 5 de junho de 2013 e as demais disposições legais que
regulam a exploração de portos organizados e de instalações
portuárias, observando ainda, todo o disposto na Resolução, da ANTAQ
– Agência Nacional de Transportes Aquaviários, de 4 de outubro de
2011, que aprova a norma que regula a exploração de áreas e de
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instalações portuárias sob gestão das Administrações Portuárias no
âmbito dos Portos Organizados.
Artigo 68. A Administração do Porto preparará e submeterá para
aprovação do poder concedente, o PDZP - Plano de Desenvolvimento
e Zoneamento do Porto.
Parágrafo Único: O PDZP - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do
Porto deverá ter em conta a vocação natural já reconhecida de cada
uma das áreas e, também, a conciliação mais recomendável que se
possa fazer da referida vocação com as novas necessidades do porto.
Artigo 69. A Administração do Porto deverá identificar, por meio deste
procedimento, aquelas áreas que tenham deixado de merecer
interesse para a atividade portuária, por inadequação ou por qualquer
outra razão, de forma a propor a sua desvinculação do porto por meio
de venda ou de qualquer outro meio previsto em legislação própria.
Artigo 70. A estruturação do plano deverá ser feita tendo também em
conta os aspectos da urbanização, do entorno populacional que
envolve o porto e dos demais interesses urbanísticos da sociedade que
habita a área próxima do porto.
Artigo 71. No PDZP - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto,
deverão ficar plenamente configuradas as áreas preferencialmente
reservadas a arrendamento e aquelas a serem mantidas com a
Administração do Porto.
Parágrafo Único: Na configuração de que trata este artigo, deverá ser
considerada a busca do estabelecimento do maior número possível de
concorrentes nas mesmas atividades, evitando-se ao máximo qualquer
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perspectiva do estabelecimento de exploração única ou exclusiva,
mesmo que da parte da Administração do Porto.
Artigo 72. O PDZP - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto,
deverá ter em conta e considerar prioritariamente aquelas áreas em
que sejam identificados um ou mais forte interesse de investimento por
parte da iniciativa privada, indicando os elementos de fomento e de
incentivo possíveis de tornar realidade o mais rapidamente possível a
realização dos investimentos necessários ao desenvolvimento da
atividade portuária.

Capítulo X
Utilização das instalações de acesso aquaviário de uso
público
Título I
Instalações de acesso aquaviário de uso público

Artigo 73. O acesso marítimo ao Porto de Vitória é feito através de um
canal natural, podendo ser clsassificado nas seguintes partes:
a. Área de Fundeio / Barra
b. Canal de Acesso
c. Bacia de Evolução
d. Recinto Portuário
§ 1º. A área de fundeio, considerada como a entrada do canal, está no
estuário do rio Santa Maria, a leste da Ponta de Santa Luzia e em frente
à Ilha do Boi e ao Morro do Moreno.
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§ 2º. O local oferece segurança para os navios que aguardam a sua
ordem de entrada no Porto e serve também como área de isolamento
de navios pelos Serviços de Saúde em caso de doenças transmissíveis a
bordo e tem as seguintes características:
a.- Latitude 20º 22’ 00’’S e Longitude 040º 16' 00’’ W
b.- Latitude 20º 22' 00’’ S e Longitude 040º 14' 24’’ W
c.- Latitude 20º 23' 00’’ S e Longitude 040º 16' 00’’ W
d.- Latitude 20º 23' 00’’ S e Longitude 040º 14' 24’’ W
e.- Carta Náutica 1401 DHN
f.- Profundidade: variável de 18,0 a 19,0 m
g - Natureza do fundo: Areia e cascalho
§ 3º. Entre a Área de Fundeio e o início do Canal de Acesso encontra-se
a área de Espera do Prático, que tem as seguintes características:
a - Latitude: 20º 19’ 34’’S
b - Longitude: 040º 15’ 16’’W
c - Profundidade: variável de 18,0 a 19,0m
d - Natureza do fundo: areia
§ 4º. O canal de acesso é alongado e relativamente estreito, sendo
totalmente demarcado por sinalização náutica que se encontra
definida na Carta Náutica nº 1401 da DHN - Diretoria de Hidrografia e
Navegação. Os navios ao percorrê-lo devem fazer de duas a três
mudanças de direção, considerando os alinhamentos balizados em
relação ao norte verdadeiro (NV):
a - Alinhamento "A" (287,0 º com NV)
b -Alinhamento "B" (245,5 º com NV)
c -Alinhamento "C" (87 ,0 º com NV).
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§ 5º. O canal de acesso tem a seguintes características:
a - Latitude: 20º 19' 20" S
b - Longitude: 040º 20' 06" W
c - Profundidade: variável de 11,60m a 23,00 m
d - Natureza do fundo: areia e lama
e - Largura: varia de 75m no trecho fronteiriço ao Morro do Penedo até
300m na região mais larga (Bacia de Evolução)
§ 6º. As limitações operacionais do Porto de Vitória são estabelecidas
pela Autoridade Portuária, com base na documentação pertinente
(carta

náutica,

levantamentos

batimétricos

e

outros)

sob

a

coordenação da Autoridade Marítima, que limita o calado máximo dos
acessos e dos berços de atracação, limites para giros de embarcações
e velocidades de trânsito no canal.
§ 7º. Entre a Ilha das Pombas e o Morro do Penedo, o canal de acesso
permite, através de manobras, que os navios possam atracar no
Terminal da Companhia Portuária de Vila Velha (CPVV), localizado
próximo à encosta do morro da Urca.
§ 8º. Sobre o referido canal, existe a Ponte Darcy Castelo de Mendonça
conhecida também como a Terceira Ponte, que liga a cidade de
Vitória ao continente, com comprimento de 7,5km, e que no vão
central tem a largura de 240m e a altura de 61m.
§ 9º. A bacia de evolução situa-se logo após a passagem do Morro do
Penedo, resultante do alargamento do canal de acesso.
I - Está compreendida entre o través do Morro do Penedo, través da
extremidade leste do Cais de Vitória (berço 101) e ao sul pelo Cais do
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TVV (berços 203 e 204) e parte do Cais da CODESA (berços 201 e 202),
em Capuaba.
II - Sua finalidade é permitir que os navios realizem giros de até 180º nas
manobras de atracação e desatracação.
III - Após a bacia de evolução o canal de acesso dá condições de
atracação para os navios nos berços localizados em ambos os lados da
margem desse canal.
IV - Para os Terminais localizados na Ilha do Príncipe (berço 906) e São
Torquato (Terminal de Granéis Líquidos), existe uma área de manobra
que está delimitada a leste pela Pedra de Argolas e a oeste pela Ponte
Florentino Avidos, respeitados os limites do calado dos navios que para
alí demandam, com as seguintes características:
a - Latitude: 20º 19' 22" S
b - Longitude: 040º 19' 52" W
c -Profundidade: variável de 10,10m até 14,20 m. As profundidades
maiores estão localizadas no lado sul (Vila Velha) e na parte norte o
fundo apresenta algumas irregularidades e é mais raso.
V - A natureza do fundo da bacia de evolução é constituída de
sedimentos finos consolidados, tendo sido detectado através de
sondagem feita através de "jet-probe", uma camada de lama/silte de
grande espessura, chegando em alguns pontos a apresentar uma
espessura de 4,00 m. para atingir o substrato do fundo.
§ 10. O recinto portuário compreende a área entre a entrada do Morro
do Penedo (Terminal da CPVV) e a ponte Florentino Avidos e nele se
acham localizados os diversos berços de atracação.
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§ 11. As cercanias do porto estão em confronto ao leste com o oceano
Atlântico, onde é possível a livre navegação de embarcações de todos
os tipos, e a oeste com a continuação do braço sul da Baía de Vitória
no estuário do rio Santa Maria, onde a ponte Florentino Avidos impõe
restrições ao tráfego, limitando-o a embarcações de menor porte.

Título II
Condições de utilização das instalações de acesso
aquaviário

Artigo 74. As condições específicas de utilização das instalações nessa
modalidade estão disciplinadas por força da Deliberação 006/2008 do
Conselho de Autoridade Portuária, que estabelece normas para regular
a concessão de prioridades e preferências de atracação no Porto de
Vitória, disponibilizada no site da CODESA.
§ 1º. O tráfego e a permanência de navios no Porto de Vitória,
obedecerá o disposto na Resolução-CODESA 24, de 19 de abril de 2012,
que mantém em vigor a Resolução CODESA 013, de 17 de fevereiro de
2012, e Resolução CODESA 40, de 21 de agosto de 2014 que trata da
Norma de Tráfego e Permanência de Navios e Embarcações no Porto
de Vitória – NORMAP 1, até manifestação da Capitania dos Portos do
Espírito Santo.
§ 2º. O tráfego e a permanência de navios no porto de Barra do Riacho
obedecerá ao disposto na Resolução-CODESA 20, de 06 de junho de
2014, que altera a Norma de Tráfego e Permanência de Navios e
Embarcações no Porto de Barra do Riacho - NORMAP 2 e insere

o

documento denominado Anexo I, informando as alterações realizadas
nos itens e subitens da Norma.
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Título III
Normas de procedimentos da Capitania do Porto

Artigo 75. Aplica-se no Porto de Vitória, sob a administração da
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, o disposto na NORMAM12/DPC – Norma da Autoridade Marítima para Serviços de Praticagem,
da Marinha do Brasil – Diretoria de Portos e Costas.

Título IV
Programa de Dragagem
Artigo 76. As obras e serviços de dragagem no Porto de Vitória, deverão
estar previstas no Programa Nacional de Dragagem Portuária e
Hidroviária da SEP – Secretaria de Portos da Presidência da República
Parágrafo único: Para uma eventual contratação para serviços de
dragagem de manutenção, será observado o disposto na Portaria-SEP,
4, de 10 de janeiro de 2014, que aprova diretrizes para a realização de
obras e serviços de dragagem fora do âmbito do Programa Nacional
de Dragagem Portuária e Hidrovia II (PND-II), a serem realizados pelas
autoridades portuárias.

Título V
Obras de abrigo
Artigo 77. Eventuais obras de abrigo serão normatizadas pela CODESA
através de Resolução específica, conforme orientação disposta no item
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11.3, da Portaria número 245, de 26 de novembro de 2013, da SEP –
Secretaria de Portos da Presidência da República.

Título VI
Norma de tráfego e permanência de navios
Artigo 78. O tráfego e a permanência de navios no porto de Vitória
obedecerão ao disposto na Resolução-CODESA 24, de 19 de abril de
2012, que mantém em vigor a Resolução 013, de 17 de fevereiro de
2012, que trata da Norma de Tráfego e Permanência de Navios e
Embarcações no Porto de Vitória – NORMAP 1, até manifestação da
Capitania dos Portos do Espírito Santo.
Parágrafo único. A resolução 34, de 11 de junho de 2008, adita a
NORMAP 1, estabelecendo segurança da navegação e das operações
portuárias nos berços 902 e 906.

Título VII
Serviços de praticagem
Artigo 79. Os serviços de praticagem nas áreas do porto organizado de
Vitória estarão sob responsabilidade do armador, com emprego de
material e pessoal por ele contratado, sendo representado pelo seu
preposto legal, Agentes de Navegação ou outro que vier a substituí-lo,
sendo, uniforme em todos os terminais, arrendados ou não, dentro e
fora da área do porto organizado, devidamente coordenada pelo setor
competente da administração da Companhia Docas do Espírito Santo –
CODESA, devendo todos os profissionais envolvidos nos procedimentos,
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serem cadastrados no setor competente do Porto de Vitória, assim
como as embarcações de serviços, compreendidas neste regulamento
como: lanchas e rebocadores.

Título VIII
Sistema de gerenciamento de tráfego de navios
Artigo 80. O sistema de gerenciamento de tráfego de navios no Porto
de Vitória está baseado no conjunto de ações denominadas
“inteligência logística portuária” desenvolvido pela SEP, que instituiu a
implantação do Sistema de Gerenciamento e Informação de tráfego
de Embarcações (Vessel Traffic Management Information System –
VTMIS).

Título IX
Sistema de sinalização náutica
Artigo 81. A Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, mantém o
sistema de sinalização náutica aprovado pela CPES – Capitania dos
Portos do Espírito Santo.
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Título X
Prioridade de atracação
Artigo 82. A prioridade na atracação está disciplinada na Norma de
atracação aprovada pela Deliberação número 006/2008 do Conselho
de Autoridade Portuária, disponibilizada no site da CODESA.

Título XI
Sistema de monitoramento de atracação
Artigo 83. O sistema de monitoramento de atracação está disciplinado
nos artigos 78 e 82 combinado com 80 deste regulamento.

Capítulo XI
Utilização de equipamentos portuários de uso público
Artigo 84. Dentro do novo modelo de administração portuária
estabelecido pela SEP, a CODESA não disponibiliza equipamentos
portuários para uso público, cabendo aos operadores portuários à
utilização de equipamentos próprios ou de terceiros, para a realização
das operações portuárias.
Parágrafo Único: Em qualquer dos casos, o Operador Portuário deverá
proceder ao registro dos equipamentos junto a Administração do Porto,
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registro o qual se fará obrigatoriamente apenas com a indicação das
características básicas de cada equipamento e a declaração de
responsabilidade do Operador Portuário, quanto ao aspecto legal de
propriedade de cada um deles.

Capítulo XII
Utilização de equipamentos portuários de terceiros, de uso
público
Artigo 85. Toda matéria relativa a este assunto, está regulamentada
pelas Resoluções: CODESA 28 de 04 de julho de 2013, que aprova a
norma para utilização de guindastes próprios e pela Resolução-CODESA
055, de 6 de dezembro de 2010, que estabelece normas de segurança
para a realização de serviços com máquinas e equipamentos móveis
de guindar e disciplina o seu acesso nas áreas dos portos administrados
pela CODESA, através de apresentação de check list de segurança.
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Capítulo XIII
Operações portuárias
Título I
Operações portuárias pela administração do porto
Artigo 86. As Operações Portuárias estão disciplinadas na Resolução
número 039, de 20 de julho de 2011, que regulamenta sobre as
condições para a execução de operações portuárias nas áreas do
Porto Organizado de Vitória, dos serviços de manuseio, embarque,
desembarque e armazenagem de cargas destinadas ou provenientes
do transporte aquaviário, terrestre e ferroviário, com aplicação de mãode-obra especializada, desenvolvidas desde a embarcação ou veículo
ou vagão com equipamentos, implementos portuários, bem como os
serviços complementares às operações portuárias realizadas nos Portos
de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho e dá outras providências,
devidamente disponibilizada no site da CODESA.
Parágrafo único: As demais atividades que sejam conexas, subsidiárias
ou

complementares

àquelas

voltadas

ao

atendimento

das

embarcações, das mercadorias e da própria operação portuária, são
consideradas como de apoio à atividade portuária.
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Título II
Operadores Portuários
Artigo 87.

A pessoa jurídica pré-qualificada para a execução de

operação portuária na área do porto organizado é o Operador
Portuário.
Artigo 88. Ao Operador Portuário são atribuídos os encargos e as
responsabilidades próprias da atividade, estipulados na Lei 12.815/13,
assumidos junto a Administração do Porto, por ocasião de sua PréQualificação, além de todos os demais usuários em situação como esta,
inclusive,

os

concorrencial

de

busca

ética

e

permanente
de

de

permanente

eficiência,

de

cooperação

postura
com

a

Administração do Porto.
§ 1º. A cooperação com a Administração do Porto será feita tanto por
meio de fornecimento de dados, estatísticas e informações como pela
apresentação de sugestões, críticas e observações voltadas às
melhorias.
§ 2º. O Operador Portuário, apesar de se submeter à fiscalização da
Administração

do

Porto,

quanto

ao

desenvolvimento

de

suas

atividades, não se isenta, por isto, das responsabilidades e dos
compromissos perante a Autoridade Aduaneira quanto às mercadorias
que

estejam

afetas

à

sua

atividade,

bem

como

correspondente ação de seus prepostos e empregados.
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quanto

à

§ 3º. O desenvolvimento das atividades que correspondem à operação
portuária, se dará com o emprego de meios e recursos de mão-deobra, em estrita observância do que estatui a Lei nº 12.815/13, e de
acordo com o que venha a ser pactuado com os Sindicatos das
categorias profissionais e constante de Contrato, Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho.
§ 4º. Os Operadores Portuários ficam obrigados a diligenciarem para
que as atividades que executem e o uso que façam das instalações
portuárias, não interfiram umas com as outras, podendo inclusive
solicitar a intermediação da Administração Portuária.
Artigo 89. Ainda que a atividade seja executada por terceiro, como no
caso de transporte, na área do porto, ela será sempre considerada sob
a responsabilidade do Operador Portuário a que estiver afeta a
atividade portuária.
Artigo 90. Por sua característica de Operador Portuário nato, a CODESA
poderá a qualquer tempo operar no porto de Vitória, em igualdade de
condições com os demais Operadores Portuários.

Título III
Relação da Administração Portuária com os demais
operadores Portuários, inclusive arrendatários.
Artigo 91. A Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, disciplina a
relação com os demais Operadores Portuários, através da ResoluçãoCODESA 35 – CODESA, de 29 de agosto de 2013, que trata dos
procedimentos da Autoridade Portuária do Espírito Santo para PréQualificação dos Operadores Portuários no Porto Organizado de Vitória
e Barra do Riacho.
- 66 -

§ 1º. A pré-qualificação dos demais Operadores Portuários é feita pela
Comissão de Pré-Qualificação, designada pela Autoridade Portuária
para as atribuições estabelecidas no artigo 4º, da Portaria-SEP 111, de
07 de agosto de 2013, da Secretaria de Portos da Presidência da
República.
§ 2º. A CODESA manterá disponibilizada em seu site, a relação
atualizada dos operadores pré-qualificados, em conformidade com a
legislação em vigor.
Artigo 92. Para a realização das operações portuárias, os Operadores
Portuários, poderão utilizar equipamentos próprios ou de terceiros.
Artigo 93. Em qualquer dos casos, o Operador Portuário, deverá
proceder ao registro dos equipamentos junto a Administração do Porto,
registro o qual se fará obrigatoriamente apenas com a indicação das
características básicas de cada equipamento e a declaração de
responsabilidade do Operador Portuário, quanto ao aspecto legal de
propriedade de cada um deles.
Artigo 94. As instalações portuárias fixas que integram a infraestrutura
terrestre serão utilizadas para a realização de operações portuárias por
Operador Portuário Pré-Qualificado junto à Administração do Porto
Organizado de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, mediante prévia
requisição a Administração do Porto, ajuste ou contrato, contra a
apresentação de documento idôneo de procuração ou contrato de
prestação de serviço ao outorgante.
§ 1º. Os Operadores Portuários ficam obrigados a diligenciarem para
que as atividades que executem e o uso que façam das instalações
portuárias, não interfiram umas com as outras.
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§ 2º. Havendo divergência ou disputa sobre uso de uma mesma
instalação portuária que possa ser útil a mais de um Operador Portuário,
a Administração Portuária decidirá sobre a preferência ou prevalência
de uso, considerando a precedência da requisição e o maior volume
de carga, pela ordem.
§ 3º. Caso a divergência ou disputa envolva a Administração do Porto,
o assunto será submetido a apreciação da ANTAQ, conforme previsto
em suas atribuições descritas incisos III e IV, do artigo 3º, do Decreto
8.033, de 27 de junho de 2013.
§ 4º. No estabelecimento das condições de cessão de uso dos bens a
que se refere este artigo, a Administração do Porto adotará princípios
que assegurem tratamento isonômico a todos os interesses, tendo em
conta também a destinação, o volume de carga a ser atendida e a
procedência da requisição.
§ 5º. Só será admitida a cessão de bens de propriedade da
Administração do Porto, de que trata este artigo, de forma permanente
sob contrato a prazo, através de licitação.
Artigo 95. A Administração do Porto poderá estimular a cessão de
equipamento de sua propriedade, para uso de Operador Portuário,
observando o disposto no artigo 40 da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013,
sempre que a operação for realizada por trabalhadores portuários com
vínculo empregatício por prazo determinado e por trabalhadores
portuários avulsos.
Parágrafo único: O disposto no caput levará em conta a contratação
de trabalhadores portuários de capatazia, bloco, estiva, conferência de
carga, conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculo
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empregatício por prazo indeterminado, quando a contratação for feita
exclusivamente dentre trabalhadores portuários avulsos, conforme
disposto no § 2º, do artigo 40, da Lei 12.815/2013.
Artigo 96. Com os arrendatários, a relação está disciplinada nas
atribuições da COARCO

– Coordenação de Arrendamentos

e

Contratos, conforme atribuições previstas no Regimento Interno da
CODESA - Companhia Docas do Espírito Santo.

Título IV
Operações portuárias características do porto
Artigo 97. As operações portuárias características do Porto de Vitória,
são apresentadas a seguir:
I - O cais Comercial de Vitória (Berços: 101, 102, 103 e 104) opera com
carga geral, granéis sólidos, concentrado de cobre, equipamentos e
acessórios para prospecção de petróleo e gás, veículos importados.
Possui infraestrutura e serviços especializados para uma variedade de
demandas do mercado de petróleo e gás offshore durante a
prospecção, perfuração e exploração. No intuído de viabilizar a utilizar
as operações off-shore, em especial nos berços 103 e 104, foi instituída
norma operacional específica, através da Resolução CODESA 034, de
19 de julho de 2010.
II - O Cais de Capuaba (Vila Velha) possui 01 Terminal Arrendado, o TVV
- Terminal de Vila Velha, com 02 (dois) Berços: 203 e 204, especializados
na movimentação de Contêineres, operando também navios roll-onrolloff (veículos), granito e cargas gerais, e um Terminal Público, com 02
(dois) Berços: 201 e 202, que operam produtos agrícolas, carga geral,
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granéis

sólidos,

produtos

siderúrgicos,

automóveis,

máquinas

e

equipamentos, granito em blocos e também equipamentos e acessórios
para prospecção de petróleo e gás. Ambos têm acesso ao sistema
rodoferroviário. Possui também retroárea onde movimenta e armazena
cargas diversas, dispondo inclusive de silos.
III - O Cais de Paul é constituído por 02 (dois) berços: o Berço 206, no
qual

opera

o

Terminal

Portuário

Peiú

S/A,

especializado

na

movimentação de granéis sólidos, carga geral e veículos, e o Berço 905,
que é um Cais Público com acesso ferroviário que opera ferro gusa e
outras cargas.
IV - O Terminal Flexibrás (Berço 906) é especializado para embarcações
de apoio offshore. É um Terminal Industrial arrendado à empresa
TECHNIP, onde produz tubos flexíveis destinados às atividades de
exploração de petróleo e gás.
V - O terminal de Granéis Líquidos de São Torquato (Berço 902) é
destinado à movimentação de derivados de petróleo.
VI - Os Dolfins de Atalaia (Berço 207), terminal destinado às operações
com granéis líquidos.
VII - O terminal da ZEMAX (Berço – 909) é utilizado nas atividades de
manutenção e reparos navais.
VIII - O terminal da CPVV – Cia Portuária Vila Velha (Berço 903)
especializado nas atividades de apoio às operações de offshore.
Parágrafo único: Os diferentes tipos de operações portuárias estão
elencados em “História do Porto”, disponível no site da CODESA em:
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http://www.codesa.gov.br/site/OPorto/Hist%C3%B3ria/tabid/59/languag
e/pt-BR/Default.aspx.
Artigo 98. O Porto de Vitória oferece infraestrutura para que os
Operadores Portuários possam executar suas atividades com eficiência
e agilidade, com áreas disponíveis para diversas finalidades.
Artigo 99. O Porto de Vitória conta com uma estrutura consolidada para
atendimento às embarcações offshore, com serviços de apoio de várias
empresas

nas

áreas

de

operação,

ambiental,

abastecimento,

suprimentos, equipamentos, entre outras, além de dispor de áreas para
montagem e armazenamento de peças e equipamentos do mercado
de petróleo e gás.
Parágrafo único: A CODESA administra diretamente dois terminais: Cais
Comercial de Vitória, no Município de Vitória e Cais de Capuaba e Paul
(berço 905/gusa) no Município de Vila Velha.
Artigo 100. O Porto Organizado de Barra do Riacho abriga dois terminais
privados: Portocel, especializado na movimentação de celulose e
madeira, de propriedade da empresa Fibria Celulose S.A., cujos Berços
920, 921, 923, 925 e 926 são especializados na movimentação de
celulose, e o Berço 924, é utilizado na movimentação de madeira; e o
Terminal da Petrobras (Transpetro), para movimentação de GLP – Gás
Liquefeito de Petróleo e gasolina natural.
Artigo 101. O Porto de Praia Mole, com infraestrutura pública de
proteção e acesso aquaviário, conta com 02 (dois) terminais privados,
um para movimentação de produtos siderúrgicos, Berços 930, 931 e 932,
para produtos siderúrgicos, operados pelo consórcio Praia Mole, e 933 e
934 para carvão mineral, operados pela Empresa Vale.
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Artigo 102. As instalações portuárias fixas que integram a infraestrutura
terrestre serão utilizadas para a realização de operações portuárias por
Operador Portuário pré-qualificado junto à Administração do Porto
Organizado de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, mediante prévia
requisição a Administração do Porto, ajuste ou contrato.
Artigo 103. O uso de armazéns, pátios, galpões e silos, se dará em
atendimento à requisição à Administração do Porto, requisição que se
baseará na compatibilidade do local com a carga, ficando o
atendimento sujeito aos regulamentos próprios, inclusive da Alfândega.
§ 1º. As instalações de que trata este artigo, quando classificadas como
de uso público especial, só poderão ter destinação diversa à que deu
causa à classificação de uso público comum e, assim, destinadas ao
uso geral, sem preferência ou tratamento diferenciado.
§ 2º. O uso das instalações de que tratam os artigos antecedentes
poderá ser condicionado pela Administração da Alfândega.

Título V
Tipos de operações especiais
Artigo 104. As operações especiais estão disciplinadas na ResoluçãoCODESA 41-, de 09 de agosto de 2012, que regula a retirada de resíduos
de embarcação, e na Resolução-CODESA 21, de 10 de junho de 2013,
que regula movimentação, armazenagem e trânsito de mercadorias
perigosas, disponibilizadas no site da CODESA.
Parágrafo único: A movimentação de mercadorias perigosas, e a
retirada de resíduos de embarcações só serão autorizadas no porto
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após o cumprimento de todas as medidas reconhecidas como eficazes
para redução dos riscos correspondentes.

Título VI
Armazenagem nas instalações de uso público
Artigo 105. A atividade de armazenamento se constitui na guarda e
conservação de carga recebida em depósito em instalação de
armazém, pátio, galpão, silo, tanque ou qualquer outra que se destine a
tal, na área do porto, compatível com sua natureza e sua espécie.
Artigo 106. Tanto nas instalações de uso público comum como nas de
uso público especial, que estejam sob gestão da Administração do
Porto, a armazenagem será sempre executada por esta e sob sua
responsabilidade, com delegação de tarefas ao fiel de armazém e à
segurança portuária.
Artigo 107. A Administração do Porto passa a ser responsável pela carga
que lhe for entregue pelo dono ou operador portuário, quando do seu
efetivo recebimento.
Artigo 108. O armazenamento engloba também o recebimento, a
conferência, a arrumação, a posterior entrega da carga e todas as
atividades que são desenvolvidas no local de depósito para o
armazenamento.
Artigo 109. Nos casos de cargas que mostrem sinais de avarias ou
condições que não atendam aos requisitos das autoridades de saúde e
de

inspeção

fitossanitárias,

como

embalagens

danificadas

ou

inadequadas, as mesmas não serão recebidas ou recebidas com
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ressalvas, as quais serão registradas em livro próprio de faltas e avarias e
depositadas em local isolado, reservado para tal fim.
Artigo 110. A conferência de cargas será feita pela verificação dos
seguintes dados ou aspectos:
a – espécie, peso, marca, contra marca e quantidade;
b – identificação de quantidade ou de ausência de indícios de
violação da embalagem dos volumes;
c – sinais de avaria por água, fogo, choque violento e vazamento.
§ 1º. As cargas recebidas em armazenamento deverão ser arrumadas
separadamente por espécie, marca, contra marca, conhecimento e
consignatário, buscando também evitar qualquer contaminação de
uma carga por outra.
§ 2º. Da mesma forma, deverá ser observada a separação das cargas
de

acordo

com

o

sentido

da

movimentação

(embarque/desembarque) ou trânsito.
§ 3º. As cargas sob fiscalização da Autoridade Aduaneira ou sujeitas a
regime alfandegário especial, deverão ser armazenadas em áreas
próprias, alfandegadas.
Artigo 111. As mercadorias explosivas somente serão recebidas em
armazenamento, após autorização do Ministério do Exército e das
demais autoridades estaduais e municipais de segurança e de meio
ambiente.
§ 1º. Quando admitido pela Administração do Porto, o armazenamento
de carga perigosa se dará pelo menor período possível.
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§ 2º.

Na ocorrência de arrendamento ou locação de áreas ou

edificações do porto, a licitação e o contrato deverão contemplar as
condições de armazenamento de cargas, nos moldes do que é
instituído para a própria Administração do Porto.

Título VII
Estatísticas do desempenho portuário
Artigo 112. A CODESA manterá atualizados os dados estatísticos
recebidos dos terminais, no seu site, repassando as informações para a
ANTAQ.

Título VIII
Movimentação de passageiros
Artigo 113. A movimentação de passageiros está disposta no item 4.9.4 –
Normas de acesso (de acordo com as diretrizes da CONPORTOS),
colocada em vigor por força da Resolução CODESA 013/2011, que
coloca em vigor a NAPV - Norma de Controle de Acesso e Circulação
de Pessoas e Veículos, para aplicação no Porto Organizado de Vitória.

Título IX
Transporte de mercadorias nos recintos portuários
Artigo 114. Ainda que a atividade seja executada por terceiro, como no
caso de transporte, na área do porto, ela será sempre considerada sob
a responsabilidade do Operador Portuário a que estiver afeta a
atividade portuária, conforme disposto no artigo 89 deste regulamento.
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Artigo 115. É considerada carga em trânsito:
I – a destinada a País que mantenha Acordo específico com o Brasil,
que seja recebida no porto para posterior envio

a aquele País de

destinação, ou vice-versa;
II – a destinada a porto não manifestado e que seja recebida para
posterior envio para aquele porto, com cobertura por Documento de
Trânsito Aduaneiro – DTA;
III

–

a procedente de um

porto,

manifestada para outro

e

descarregada para posterior embarque aquaviário.
§ 1º. O transporte de mercadorias nos recintos portuários deve ser
realizado segundo as resoluções:
a. Resolução Nº 039 – CODESA, de 20 de julho de 2011, que regula as
normas operacionais da Autoridade Portuária no Estado do Espírito
Santo.
b. Resolução-CODESA 21, de 10 de junho de 2013, que regula a
movimentação, armazenagem e trânsito de mercadorias classificadas
pelo Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG
CODE), da Organização Marítima Internacional (IMO), nas áreas sob a
jurisdição da autoridade portuária do Porto Organizado de Vitória.
c. Resolução-CODESA 46, de 10 de agosto de 2009, que regula a
movimentação, armazenagem e trânsito de mercadorias classificadas
pelo Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG
CODE), da Organização Marítima Internacional (IMO), nas áreas sob a
jurisdição da autoridade portuária do porto organizado de vitória.
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§ 2º. Havendo divergência ou disputa sobre uso de uma mesma
instalação portuária que possa ser útil a mais de um Operador Portuário,
a Administração Portuária decidirá sobre a preferência ou prevalência
de uso, considerado a precedência da requisição, o maior volume de
carga, pela ordem.

Título X
Trabalho portuário
Artigo 116. O manuseio de carga se compõe das atividades de
movimentação de cargas soltas, unitizadas, conteinerizadas, sólidas,
líquidas, a granel ou em recipientes estanques ou dutos, para
contenção e transporte em terra e para embarque e desembarque de
embarcações, inclusive o transbordo de uma embarcação para outra e
mesmo a remoção em uma mesma embarcação.
Artigo 117. Por carga se considera toda a mercadoria a ser embarcada
ou desembarcada ou que venha a ter outros tipos de movimentação
dentro da área do porto organizado, movimentação a qual pode
guardar as seguintes características principais:
I - Movimentação de carga de embarcação atracada em berço ou ao
largo para outra embarcação a contrabordo ou vice-versa, em
operação chamada de baldeação;
II - Movimentação de carga de embarcação atracada em berço ou
ao largo, para embarcação de navegação interior ou auxiliar, a
contrabordo, ou vice-versa, também em operação conhecida como
baldeação;
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III - Movimentação de carga de embarcação atracada efetuada com
equipamento de bordo ou não, diretamente para veículo de transporte
terrestre com saída direta da área do porto, ou vice-versa, em
operação conhecida como de descarga ou carga direta;
IV - Movimentação de carga de embarcação atracada, em um berço
ou ao largo, no mesmo plano, ou do plano superior para o inferior com
estágio no recinto ou vice-versa, em operação conhecida como de
descarga ou carga indireta;
V - Movimentação de carga de embarcação atracada em um berço
ou ao largo, no mesmo plano, ou em plano superior para o inferior ou
vice-versa, em operação conhecida como de remoção.
Artigo 118. O manuseio de carga efetuada por Operador Portuário
guardará sempre consonância com o regulamento próprio, com as
condições a que se sujeita a carga, inclusive no aspecto fiscal e legal.
§ 1º. Nos termos do que estatui a Lei nº 12.815/2013, o Operador
Portuário é o responsável perante a Autoridade Aduaneira pelos
aspectos fiscais e tributários pertinentes à carga, sua documentação
legal e os procedimentos de regularização fiscal.
§ 2º. O Operador portuário será responsável pelas avarias que causar
durante o manuseio de cargas.
Artigo 119. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de
carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos
portos organizados, será realizado por trabalhadores portuários com
vínculo empregatício por prazo indeterminado e por trabalhadores
portuários avulsos, consoante a Lei 12.815, de 5 de junho de 2013.
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Parágrafo único: O controle de acesso dos trabalhadores nas portarias
da Administração do Porto é realizado através do recebimento de
relatório emitido pelo Órgão Gestor de mão-de-obra – OGMO,
entidade constituída pelos Operadores Portuários nas condições, forma,
finalidade, atribuições e competência previstas na Lei 12.815, de 5 de
junho de 2013.
Artigo 120 - São entidades representativas de classe no trabalho
portuário, devidamente regulamentados por leis, dentre outros:
I - Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga nos Portos do Estado
do Espírito Santo.
II - Sindicato dos Consertadores de Carga e Descarga nos Portos do
Estado do Espírito Santo.
III - Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores em Estiva de Minérios
do Estado do Espírito Santo.
IV - Sindicato dos Trabalhadores Portuários, Portuários Avulsos e com
Vínculo Empregatício nos Portos no Estado do Espírito Santo.
V - Sindicato dos Portuários Avulsos de Capatazia Arrumadores e dos
Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral do Estado
do Espírito Santo.
VI - Sindicato dos Vigias Portuários do Estado do Espírito Santo.
VII - Sindicato dos Amarradores e Desatracadores de Navios nos Portos
do Espírito Santo.
VIII – Sindicato da Guarda Portuária do Estado do Espírito Santo
IX – SINDIOPES – Sindicato dos Operadores Portuários do Espírito Santo.
X – SINDAMARES – Sindicato das Agencias de Navegação Marítima do
Estado do Espírito Santo.
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Título XI
Tarifa portuária
Artigo 121. A administração do Porto Organizado arrecadará os valores
das tarifas relativas às suas atividades, devidamente aprovadas pela
ANTAQ, conforme previsto no inciso VII, do artigo 27, da lei 12.815, de 5
de 5 de junho de 2013, na forma das tabelas I. II. III, IV, V e VI, conforme
se seguem:
a.

TABELA

I

-

Utilização

da

Infraestrutura

Portuária

Proteção e Acesso ao Porto. Esta Tabela remunerará a utilização das
facilidades portuárias constituídas por canal de acesso e bacia de
evolução, que proporcionem águas abrigadas, tranquilas, profundas e
sinalizadas para as embarcações realizarem suas operações com
segurança.
b.

TABELA

II

-

Utilização

da

infraestrutura

Portuária

Instalações de Acostagem. Esta Tabela remunerará as facilidades
portuárias construídas para a atracação das embarcações (cais e
dolfins de atracação).
c.

TABELA

III

-

Utilização

da

infraestrutura

Portuária

Instalações Terrestres e Facilidades. Esta Tabela remunerará a utilização
da infraestrutura operacional terrestre, mantida pela Administração do
Porto, colocada à disposição das operações portuárias, tais como:
pavimentação, acessos e arruamentos, áreas de estacionamentos,
linhas férreas e linhas de guindastes, instalações de distribuição elétrica,
necessárias aos diversos equipamentos e à iluminação externa,
segurança, redes de sinalização, comunicação, esgoto, água e
combate a incêndio.
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d. TABELA IV – Armazenagem. Esta Tabela remunerará a utilização da
infraestrutura e os serviços de fiel depositário (guarda) de mercadorias
depositadas nas instalações do Porto Organizado, compreendendo
pátios, armazéns e instalações especiais, sem o manuseio das cargas.
Foi instituído pela Resolução CODESA 20, de 4 de junho de 2013, Norma
Técnica de Autorização e Fiscalização de Operação do Item 8 desta
tabela.
e. TABELA V - Aluguel de Equipamentos. Esta tabela remunerará a
locação de equipamentos, quando requisitados.
f. TABELA VI - Serviços Diversos. Esta tabela remunerará os serviços não
contemplados nas Tabelas anteriores.
Artigo 122. Os valores constantes nas tabelas devem dar cobertura aos
custos administrativos e operacionais, à conservação, manutenção e
reposição dos equipamentos, instalações e investimentos portuários,
mediante aprovação da ANTAQ, e a relação entre as taxas praticadas
e os centros de custos portuários, será instrumento fundamental de
gerenciamento e de definição de política de adoção de valores
competitivos, pela Administração do Porto.
Artigo 123. Os acréscimos, adicionais e reduções de tarifas, conforme
previsto no artigo 121, são discriminados a seguir:
I - Adicional de Pessoal sobre Mercadoria Insalubre, Nociva ou Perigosa:
Os acréscimos relativos às movimentações de mercadorias insalubre,
nociva ou perigosa, quando não incorporados às taxas e preços em
termos

de valores

médios, serão destacados

e informados

os

percentuais de incidência, conforme regulamentação específica.
II - Adicionais/Extraordinários de Pessoal: Todos os adicionais e
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extraordinários de pessoal serão cobrados, quando da apresentação
da Fatura/Nota Fiscal da CODESA ao solicitante dos serviços que
contemplem a referida cobrança.
III - "ISSQN": O ISSQN devido às Prefeituras, incidente sobre os serviços
portuários, será cobrado em destaque, no momento da emissão da
respectiva Fatura/Nota Fiscal da CODESA. Para emissão da Nota Fiscal
Eletrônica – NFE, junto as Prefeituras Municipais de Vitória e de Vila
Velha, no recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza que é apurado diretamente pelo executivo municipal, a
CODESA enviará os arquivos dos valores para compor a base de
cálculo dos serviços tributados e não tributados, com o respectivo
recolhimento na fonte.
IV - Reajustes: Os valores das tarifas serão reajustados por índice definido
pelo Governo, através da ANTAQ, conforme já descrito no caput do
artigo 121 deste regulamento.
V - Incentivos Tarifários: Com a finalidade de atrair cargas, e viabilizar a
competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional, a
Administração

do

Porto

poderá

praticar

percentuais

tarifários

diferenciados, por prazo determinado, como instrumento comercial,
observado o disposto no inciso anterior, sempre conforme disposto no
caput do artigo 121 deste regulamento.
VI - Isenções: As isenções tarifárias são aquelas previstas nas Normas de
Aplicações das tabelas da Tarifa Portuária.
VII - Produtividade: A tarifa portuária será instrumento de estimulo à
competitividade que o comércio e a navegação podem usufruir, e terá
como prioridade a busca de eficiência, com reflexos positivos na
redução de custos, em benefícios dos usuários. Para tanto, deverá
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prever, a curto ou médio prazos, mecanismos de estímulos à
produtividade.
VIII - As Taxas Convencionais: A Administração do Porto poderá
estabelecer taxas convencionais para serviços cuja natureza e
característica não tenham valores previstos para sua prestação na
tarifa portuária.
IX - Os Fundos: A Administração Portuária poderá submeter à ANTAQ, a
criação de fundos específicos de derrocarem e dragagem de
manutenção e aprofundamento.
X - Transitoriedade: A estrutura tarifária não pode ser um instrumento
inerte, devendo acompanhar a evolução dos serviços portuários, suas
tendências e avanços tecnológicos, obedecer aos princípios de
mercado e às relações capital-trabalho. Portanto, sempre que
necessário, deve sofrer transformações para adequar-se ao perfil sócio econômico do porto.

Título XII
Preço dos serviços dos operadores, rebocadores e
praticagem.
Artigo 124. É livre a prática de preços dos serviços dos Operadores
Portuários, devendo ser observada a realidade do mercado, sendo
recomendado que a sua composição observe: Tarifa Portuária,
refaturamento, transporte interno e externo, custo com o TPA –
Trabalhador Portuário Avulso, custo com o material de uso, peação,
equipamentos e máquinas em geral.
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Capítulo XIV
Serviços não portuários
Título I
Trânsito de mercadorias nas vias de uso público
Artigo 125. A CODESA disciplina a questão através da ResoluçãoCODESA 055, de 1º de dezembro de 2010, que estabelece Normas de
Segurança

para

a

realização

de

serviços

com

Máquinas

e

Equipamentos Móveis de Guindar e disciplina o seu acesso nas áreas do
Porto Organizado de Vitória, através de apresentação de check list de
segurança, disponível para consulta e utilização no site da CODESA.
Artigo 126. A Resolução-CODESA 21, de 10 de junho de 2013, da
CODESA regula a movimentação, armazenagem e trânsito de
Mercadorias Classificadas Pelo Código Marítimo Internacional De
Mercadorias

Perigosas

(IMDG

CODE)

da

Organização

Marítima

Internacional (IMO), nas áreas sob a jurisdição da Autoridade Portuária
do Porto Organizado De Vitória.
Artigo 127. A CODESA mantém as instalações para motoristas,
denominada “área de aguardo”, atendendo a NR-29 – Norma
Regulamentadora da saúde e segurança do trabalho Portuário, nos
Cais de Vitória, no município de Vitória e de Capuaba, no Município de
Vila Velha.
Artigo 128. O acesso e triagem serão praticados conforme Portaria
ALF/Porto de Vitória nº 72 de 05/09/2012, que dispõe sobre o ingresso de
pessoas e veículos em locais sujeitos ao controle aduaneiro, sob
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jurisdição da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória
e ainda, em conformidade com o disposto na Resolução-CODESA 013,
de 04 de março de 2011, que coloca em vigor a Norma de Controle de
Acesso e Circulação de Pessoas e Veículos – NAPV, para aplicação no
Porto Organizado de Vitória.
Artigo 129. Sem prejuízo de toda a legislação em vigor, a fiscalização
será realizada conforme disposto na Resolução 039-CODESA, de 20 de
julho de 2011, que regulamenta as condições para a execução de
Operações Portuárias nas áreas do Porto Organizado de Vitória, dos
serviços de manuseio, embarque, desembarque e armazenagem de
cargas envolvidas com o transporte aquaviário, terrestre e ferroviário,
com aplicação de mão-de-obra especializada, desenvolvidas na a
embarcação, veículo ou vagão, com equipamentos, implementos
portuários, bem como os serviços complementares às operações
portuárias realizadas nos Portos de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho.

Título II
Carregamento de bagagem
Artigo 130. Na eventualidade e sem prejuízo da legislação aduaneira, o
carregamento de bagagem no Porto de Vitória será normatizado pela
CODESA através de Resolução específica, conforme orientação
disposta no item 15.2, da Portaria número 245, de 26 de novembro de
2013, da SEP – Secretaria de Portos da Presidência da República.
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Título III
Amarração de navios
Artigo 131 A amarração de navios será feita por mão de obra
especializada, sob responsabilidade do armador, representado por
seu preposto legal, agente de navegação ou outro que vier a
substituí-lo e com a devida obrigação pela sua remuneração.

§ 1º. Para atender a requisição do serviço de amarração e
desatracação de embarcações, a entidade responsável pelo
efetivo a ser utilizado é o sindicato dos amarradores de navios por
sua especialidade e exclusividade reconhecida por sentenças
judiciais e acordos coletivos de trabalho,

§ 2º. A prestação dos serviços deverá ser uniforme, em todos os
terminais, arrendados ou não dentro e fora do porto organizado, e
devidamente fiscalizada pela CODPRO - Coordenação de
programação de navios da CODESA .

§ 3º. Caberá a Autoridade Portuária, conforme disposto no inciso
1º, do artigo 17 e seguintes da lei 12.815/2013, decidir sobre
conflitos que envolvam agentes que atuam no porto organizado,
ressalvada as competências das demais autoridades públicas.

Título IV
Fornecimento de material de estiva
Artigo 132. Sem prejuízo da legislação em vigor, o fornecimento de
material de estiva, no Porto de Vitória será normatizado pela CODESA
através de Resolução específica, conforme orientação disposta no item
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15.4, da Portaria número 245, de 26 de novembro de 2013, da SEP –
Secretaria de Portos da Presidência da República.

Título V
Abastecimento de combustível a equipamentos e
embarcações
Artigo 133. O abastecimento de combustível será realizado em
conformidade com a Condicionante 29 – LAR 06/2014 do IEMA, que
indica à necessidade de realização de cerco preventivo durante as
operações de abastecimento dos navios, considerando a NORMAM 08
da DPC, alteradas pela Portaria DPC 32/2010 e Portaria DPC nº65/2013,
disponível no site da CODESA.

Título VI
Coleta e destinação de resíduos no porto, inclusive em
embarcações
Artigo 134. A retirada de resíduos de embarcação no Porto de Vitória é
realizada por empresas terceirizadas e sob os preceitos estabelecidos
pela Resolução ANTAQ n° 2190/2011.
§ 1º. O quadro 1 (um), mostra as empresas autorizadas para essa
atividade e os tipos de resíduos.
Quadro 1 – Empresas cadastradas para retirada de resíduo do Porto de
Vitória.
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EMPRESA

CNPJ

Brasil
07.504.816/0001-00
Ambiental

Coleta
10.809.422/0001-66
Ambiental

Ilha
09.801.508/0002-44
Ambiental

TIPOS DE RESÍDUOS
HABILITADOS

CONTATO

(27) 33282339

(27) 33287001

(27) 32225599

Resíduos Perigosos

LUN°109/2010

Resíduos de Serviço de Saúde
Resíduos Não Perigosos,
incluindo Lama Abrasiva
Resíduos Líquidos
provenientes de esgoto
doméstico e águas pluviais
Resíduos Perigosos, exceto
óleo lubrificante
Resíduos Não Perigosos,
incluindo Lama Abrasiva

LUN°59/2012

Port Serv

Sea
Master

39.377.890/0001-90

11.567.576/0001-51

LUN°480/2010
LSN°269/2008
LUN°129/2013
LSN°309/2013

Resíduos Líquidos e Semisólidos provenientes de
esgotos domésticos e águas
pluviais

LSN°771/2013

Resíduos Perigosos

LUN°91/2013

Resíduos de Serviço de Saúde

LUN°158/2011

Resíduos Não Perigosos,
incluindo Lama Abrasiva

LSN°480/2012

Resíduos Perigosos, exceto
óleo lubrificante e material
radioativo
Resíduos de Serviço de Saúde
Marca
07.333.485/0001-84
Ambiental

LICENÇA

LUN°156/2012
LUN°158/2011

Resíduos Sólidos Urbanos
(27) 2123Resíduos de Construção Civil
7707
Resíduos Não Perigosos,
incluindo Lama Abrasiva
Resíduos Líquidos e Semisólidos provenientes de
esgoto doméstico e águas
pluviais
Resíduos Perigosos, exceto
óleo lubrificante usado
(27) 3326- Óleo Lubrificante
3325
usado/contaminado
Resíduos Não Perigosos

LSN°152/2011

Resíduos Perigosos

LUN°83/2010

Resíduos de Serviço de Saúde

LUN°82/2010

Resíduos Não Perigosos,
(27) 3089- incluindo Lama Abrasiva
4915
Resíduos Líquidos e Semisólidos provenientes de
esgoto doméstico e águas
pluviais
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LSN°155/2011
LSN°153/2011

LSN°154/2011

LUN°204/2012
LUN°203/2012
LSN°655/2013

LSN°298/2010

LSN°297/2010

Resíduos Perigosos, exceto
óleo lubrificante e material
radioativo
Óleo Lubrificante usado e/ou
contaminado
Resíduos de Serviço de Saúde
Vitória
03.431.593/0001-39
Ambiental

Resíduos Sólidos Urbanos
(27) 3335- (Classe II-B)
4700
Resíduos de Construção Civil

LUN°101/2012

LU N°75/2012
LUN°76/2012
LSN°234/2012
LSN°235/2012

Resíduos Não Perigosos,
incluindo Lama Abrasiva

LSN°236/2012

Resíduos Líquidos e Semisólidos provenientes de
esgoto doméstico e águas
pluviais

LSN°243/2012

§ 2º. As empresas interessadas em prestar serviços de retirada de
resíduos no Porto de Vitória, deverão habilitar-se junto à Coordenação
de

Meio

Ambiente

da

CODESA

e,

posteriormente,

realizar

o

credenciamento junto à Guarda Portuária, para obter acesso de seus
funcionários e veículos à área portuária. Os documentos que devem ser
apresentados às duas Coordenações estão disponíveis no site da
CODESA, nos links “Meio Ambiente” e “Normas e Regulamentos”.
Artigo 135. . A solicitação de retirada de resíduos deverá ser realizada
pelo comandante do navio ou agente de navegação, através do
sistema “Porto Sem Papel”, ou por meio correio eletrônico para o
endereço meioambiente.codesa@outlook.com. Deverão ser fornecidas
informações quanto ao tipo de resíduo a ser retirado e a empresa
coletora contratada.
§ 1º. A empresa coletora deverá enviar, no mínimo, as seguintes
informações:

empresa

responsável

pela

retirada;

nome

da

embarcação; porto e cais de atracação; data de retirada; horário
previsto para início e término da operação; tipo de resíduo e seu
volume (m³). Essas informações deverão ser prestadas por correio
eletrônico

para

a

Coordenação
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de

Meio

Ambiente

(meioambiente.codesa@outlook.com), a Coordenação de Gestão
Portuária

(cogesp@codesa.gov.br),

para

a

Guarda

Portuária

(cccom@codesa.gov.br) e para o Fiel de Armazém do Cais onde será
realizada a retirada: No cais de Vitória (armvit@codesa.gov.br), no Cais
de Capuaba (armcap@codesa.gov.br) e no berço 905 – Cais do Ferro
Gusa (armgus@codesa.gov.br).
§ 2º. Durante a coleta dos resíduos, deverão ser obedecidos os
procedimentos operacionais estabelecidos durante o processo de
credenciamento. Além disso, deverá ser feito o preenchimento do
Certificado de Retirada de Resíduos de Embarcação (CRR) e do
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), com base na operação
efetuada.
§ 3º. O CRR - Certificado de Retirada de Resíduos e o MTR - Manifesto
de Transporte de Resíduos deverão ser apresentados ao Fiel de
Armazém, para conferência dos documentos, com as informações da
habilitação da empresa coletora, encaminhadas por e-mail. Caso não
seja verificada nenhuma divergência, será dada autorização de saída
por meio de carimbo no CRR. Uma das vias do CRR deverá permanecer
com o Fiel para inclusão na pasta da embarcação correspondente.
§ 4º.

Em seguida, a empresa coletora deverá apresentar à Guarda

Portuária, na Portaria de Veículos, o CRR carimbado e os MTRs referentes
à operação, deixando uma cópia com os mesmos, para controle de
saída do porto.
§ 5º. Finalizadas as atividades, os documentos devem ser enviados, por
correio eletrônico, à Coordenação de Meio Ambiente, no prazo
máximo de 10 dias após a realização da operação.
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§ 6º. A saída dos resíduos do porto somente será permitida se todas as
etapas discriminadas acima forem devidamente atendidas.

Título VII
Certificação de mercadorias
Artigo 136. A certificação de mercadorias no Porto de Vitória está a
cargo dos órgãos intervenientes que tem atribuição de fiscalizar a
importação e a exportação de mercadorias, conforme legislação
específica.

Título VIII
Manutenção e reparos
Artigo 137. O controle de acesso de profissionais envolvidos com a
manutenção e reparo no Porto Organizado está regulamentado na
Resolução CODESA, nº 13, de 03 de março de 2011, que coloca em
vigor a NAPV – Norma de Acesso de Pessoas e Veículos, parte
integrante do PSPP – Plano de Segurança Pública Portuária aprovado
no âmbito da COMPORTOS – Comissão Nacional de Segurança Pública
nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis.

Título IX
Outros serviços à carga e ao navio
Artigo 138. O controle de acesso de profissionais envolvidos com outros
serviços á carga e ao navio no Porto Organizado, tais como:
arqueadores,

técnicos

de

manutenção,
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peritos,

etc.,

está

regulamentado na Resolução-CODESA, nº 13, de 03 de março de 2011,
que coloca em vigor a NAPV – Norma de Acesso de Pessoas e Veículos,
parte integrante do PSPP – Plano de Segurança Pública Portuária
aprovado no âmbito da COMPORTOS – Comissão Nacional de
Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis.

Capítulo XV
Meio ambiente, segurança e saúde do trabalho portuário
Título I
Segurança na operação portuária
Artigo 139. A Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, estabelece
que, para as atividades portuárias, no âmbito de suas instalações, em
relação ao meio ambiente, segurança e saúde no trabalho portuário,
deverá

ser

observado

o

disposto

na

“Licença

Ambiental

de

Regularização” – LAR/GCA/CAIA/Nº06/2014/CLASSE IV, expedida em 11
de fevereiro de 2014, bem como a condicionante número 29 – LAR
06/14, de 09 de julho de 2014, disponibilizados no site da CODESA.
Artigo 140. A Saúde e a Segurança no Trabalho no Porto Organizado de
Vitória estão disciplinadas nas Resoluções que se seguem:
I – Resolução-CODESA 025, de 07 de junho de 2010, que determina a
obrigatoriedade de divulgação em RDS - Reunião de Segurança Préoperacional, da APR – Análise Preliminar de Risco e lista de verificação
de segurança (check list).
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II – Resolução-CODESA, 036, de 01 de setembro de 2010, que determina
a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou qualquer
outro produto fumígeno nas dependências dos prédios administrativos e
áreas operacionais da Companhia Docas do Espírito Santo.
III – Resolução-CODESA, 055 de 1º de dezembro de 2010, que
estabelece normas de segurança para a realização de serviços com
máquinas e equipamentos móveis de guindar e disciplina o seu acesso
nas áreas do Porto Organizado de Vitória, através de apresentação de
check list de segurança.
IV – Resolução-CODESA, 21 de 10 de junho de 2013, que regula a
movimentação, armazenagem e trânsito de mercadorias classificadas
pelo código marítimo internacional de mercadorias perigosas (IMDG
CODE), da Organização Marítima Internacional (IMO), nas áreas sob a
jurisdição da Autoridade Portuária do Porto Organizado de Vitória.
V – Resolução-CODESA 058, de 24 de setembro de 2008, que determina
a obrigatoriedade da exigência do uso de Equipamento de Proteção
Individual (EPI) mínimo e vestimenta mínima, durante a permanência na
Zona Primária do Porto de Vitória (Capuaba e Cais Comercial), a saber:
Capacete, colete ou faixa reflexiva, conforme a situação de risco a que
se exponha a pessoa, e calça comprida, camisa de manga e sapatos,
respectivamente.
VI – Resolução-CODESA 04, de 15 de janeiro de 2009, que regulamenta
a instalação obrigatória de sinalização de segurança nos locais de
operação, obras e/ou serviços e nas áreas arrendadas do Porto
Organizado de Vitória.
VII – Resolução-CODESA 01, de 5 de janeiro de 2012, que estabelece
que todo contrato realizado com terceiros e com fornecimento de mão
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de obra para prestação de serviços diversos nas áreas administrativas e
operacionais da Companhia, deverá conter cláusula específica, desde
a elaboração de seu Termo de Referência, que contemple esta
Resolução.
Parágrafo único – Na prevenção da saúde e segurança do trabalho
portuário, a CODESA cumpre o disposto na NR-9, instituído pela Portaria
3241/78 do MTE, através do PPRA- Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais.

Título II
Plano de Ajuda Mútua – PAM
Artigo 141. A Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, manterá o
PAM – Plano de Ajuda Mútua, que estabelece um conjunto de medidas
visando enfrentar situações de emergência na área do Porto
Organizado, em conjunto com as demais empresas e entidades que
atuam no porto.

Título III
Plano de Contingência
Artigo 142. A CODESA utiliza o Plano de Contingência, conjunto de
ações e procedimentos coordenados pela ANVISA, visando o controle
da saúde pública no Porto Organizado.

- 94 -

Título IV
Plano de Emergência Individual e Plano de Área
Artigo 143. A Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, manterá o
PEI – Plano de Emergência Individual do Porto de Vitória, de forma a
atender aos Cais Comercial, o Cais de Capuaba e o Cais de Paul,
elaborado sob os preceitos da Resolução CONAMA n° 398/2008, a qual
dispõe sobre “o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual
para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional,
originados em marinas, clubes náuticos, pequenos atracadouros,
instalações portuárias públicas de pequeno porte e instalações similares
que armazenam óleo, que abasteçam embarcações em seus cais, e as
sondas terrestres”.
Parágrafo

único:

O

Plano

de

Emergência

Individual

será

complementado pelo Plano de Área, conforme regulamentado pelo
Decreto 4.871, de 6 de novembro de 2003, para combate à poluição
por óleo em águas sob jurisdição nacional.

Título V
Plano de gestão de resíduos sólidos
Artigo 144. No Porto de Vitória, a gestão de resíduos sólidos estará
disposta no PEI – Plano de Emergência Individual, vez que são gerados
resíduos comuns nas áreas administrativas e de aguardo, resíduos de
varrição nos pátios e estacionamentos, e resíduos de operação na área
operacional (cais e retroárea), a seguir discriminados:
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I - Resíduos administrativos: Os resíduos sólidos gerados nos escritórios
são gerenciados pelo Porto de Vitória e retirados por empresa
terceirizada. Os resíduos administrativos são separados em Lixo Seco e
Lixo Úmido, por meio de recipiente devidamente identificados,
diferenciados por cor: azul e preto, respectivamente. A equipe de
limpeza recolhe o lixo conforme sua indicação e os deposita em
caçambas, de Lixo Seco e de Lixo Úmido, localizadas no pátio do cais
onde

são

armazenados

temporariamente.

Posteriormente,

esses

resíduos são coletados e transportados para associações de catadores
e aterro sanitário licenciado, conforme o tipo.
II - Resíduos de vias e pátios: Os serviços serão realizados diariamente
em toda a extensão dos Cais de Capuaba, Vitória e Paul, em locais
definidos pela fiscalização do contrato. São utilizadas vassouras
piaçava, vassoura de aço, varrição mecanizada, pás e carrinhos de
mão. Os resíduos provenientes da varrição são depositados em
caçambas posicionadas em pontos definidos pela fiscalização do
contrato de limpeza.
III - Resíduos de operação: Os Operadores Portuários são responsáveis
pela varrição, coleta e destinação dos resíduos gerados durante sua
operação. A limpeza dos berços e áreas do entorno deverá ocorrer
durante toda operação e os resíduos recolhidos depositados em
caçambas

devidamente

identificadas.

De

acordo

com

suas

especificidades e considerando os princípios da Política Nacional dos
Resíduos Sólidos da “não geração, redução, reutilização, reciclagem e
tratamento

dos

resíduos

sólidos,

bem

ambientalmente adequada dos rejeitos”.
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como

disposição

final

Título VI
Programas de Boas Práticas
Artigo 145. O Porto de Vitória, em observância ao disposto na NR – 29 –
Norma Regulamentadora da saúde e segurança do trabalho portuário,
item 29.2.2.18, alínea “e”, regulamentada pela portaria n° 3214, de 8 de
junho de 1978,

promoverá anualmente em conjunto com o SEST –

Serviço

do

Social

Transporte,

SENAT

–

Serviço

Nacional

de

Aprendizagem do Transporte e demais órgãos de apoio, a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho – SIPAT, a ser
coordenada pela CODSAT – Coordenação de Saúde e Segurança no
Trabalho, em conjunto com o OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra,
devendo ter como participantes representantes dos diversos setores
envolvidos nas atividades portuárias.

Capítulo XVI
Relações Porto Cidade
Título I
Revitalização de instalações portuárias
Artigo 146. A CODESA manterá observância para a revitalização do
Porto, com foco na Integração Porto x Cidade e o crescimento das
cidades em torno do porto, atentando para as limitações físicas e
operacionais, condições históricas, sociais e urbanas do porto e da
cidade, de forma a proporcionar uma área viva, na qual reafirmará sua
condição portuária, buscando o retorno da comunidade e a
preservação histórico-cultural da região.
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Parágrafo único: O Porto de Vitória poderá manter a recepção de
navios de cruzeiros, procurando contribuir com o desenvolvimento
sustentável do turismo, em parceria com órgãos ou instituições públicas,
dentre os quais, a Prefeitura Municipal de Vitória.

Título II
Interface porto-cidade
Artigo 147. O Porto de Vitória, através do Projeto intitulado “Da Cidade
ao Porto”, abrirá espaço para grupos de alunos e visitantes em geral de
todo o Brasil e do Exterior, para conhecer a história do Porto e vivenciar
o dia-a-dia da atividade portuária, contribuindo para o aumento do
conhecimento e para a disseminação de uma imagem positiva da
Companhia com a comunidade.
§ 1º. As visitas de estudantes, serão realizadas uma vez por semana, nas
opções de horário de 09h0min as 10h30min. ou de 14h0min., às
15h30min e o agendamento deverá ser feito através de contato prévio
com a Coordenação de Marketing (COMARK), por e-mail ou pelo
telefone do setor e,

a partir do contato, será verificada a

disponibilidade das datas e será efetuado o agendamento da visita.
§ 2º. Confirmado o agendamento por e-mail, o responsável deverá
encaminhar a COMARK, com pelo menos 3 dias úteis de antecedência,
a lista contendo nomes e números do CPF/RG dos visitantes, via e-mail.
§ 3ª. O limite de visitantes alunos, deverá obedecer o mínimo de 15
(quinze) e máximo de 40 (quarenta) pessoas. e não são recebidos
visitantes individuais ou grupos menores.
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§ 4º. O Projeto terá todos os seus procedimentos divulgados na página
institucional da CODESA, em espaço dedicado com a logomarca do
Projeto, onde ficarão expostas todas as exigências necessárias ao
agendamento prévio e à realização das visitas, como a entrega de
documentações, recomendações de vestimenta adequada e uso de
EPIs fornecidos pela CODESA, telefones e contatos do Projeto.
§ 5º. As recepções dos grupos serão conduzidas pela COMARK com o
apoio de profissionais de outras áreas da Companhia, englobando uma
Palestra de abertura no Auditório da CODESA, apresentando o
Complexo Portuário do Espírito Santo, e visita técnica à área
operacional para observação das operações portuárias do dia, sempre
com a observância das exigências de segurança.
§ 6º. Caso a operação no momento apresentar risco à segurança dos
visitantes, será suspensa a visita ao Cais e o grupo será conduzido ao
Terraço do prédio para observação das atividades.
Artigo 148. Eventuais visitas de empresas, entidades e autoridades serão
conduzidas pela COMARK ou outro órgão designado pela diretoria,
mediante programação específica.
Artigo 149. As visitas aos navios da Marinha de Guerra do Brasil estão
condicionadas a programação específica da embarcação e anuência
da Capitania dos Portos do Espírito Santo, com o controle da Segurança
Portuária.
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Título III
Relacionamento com as comunidades no entorno do porto
Artigo 150. A Ouvidoria da CODESA, criada em conformidade com o
Decreto nº 3.507, de 13 de junho de 2000 que dispõe sobre o
estabelecimento de padrões de qualidade do atendimento prestado
aos cidadãos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública
federal direta e indireta, e o órgão responsável pelo atendimento ao
cidadão, com coordenador designado pela Portaria-CODESA, número
07 de 08 de fevereiro de 2013.
§ 1º. A Ouvidoria também visa a atender a portaria 214, da Secretaria
Especial de Portos, de 11 de setembro de 2008, no que concerne aos
Indicadores de Avaliação de Desempenho, notadamente em relação
ao tempo de resposta a reclamações e solicitações.
§ 2º. Cabe à Ouvidoria da CODESA garantir o cumprimento da lei
12.527/2011, no que se refere à transparência passiva, vez que
regulamenta o direito à informação garantido pela Constituição
Federal, obrigando órgãos públicos a considerar a publicidade como
regra e o sigilo como exceção.
§ 3º. A Ouvidoria da CODESA funcionará como um elo entre a empresa
e seus públicos, possibilitando uma comunicação mais efetiva, através
de solicitações de informações, envio de sugestões, reclamações,
denúncias e elogios. Manterá um sistema informatizado integrado ao
site corporativo para proporcionar maior facilidade aos usuários, uma
vez que possibilitará o cadastramento e acompanhamento de
manifestações remotamente, tendo como procedimento principal,
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clicar no link “ouvidoria” que uma sessão exclusiva será exibida. Outras
formas de acessar a Ouvidoria são via telefone, presencialmente ou por
correspondência.
§ 4º. As demandas da comunidade são direcionadas pelo ouvidor às
áreas e Diretorias responsáveis, e acompanhadas até se obter uma
resposta/solução. Se necessário, deverão ser realizadas visitas e reuniões
da Ouvidoria com os demandantes, para melhor encaminhamento do
assunto.

Capítulo XVII
Vigilância e segurança portuária
Título I
PSPP – Plano de Segurança Pública Portuária
Artigo 151. O Porto de Vitória, mantém implementado, o seu Plano de
Segurança Pública Portuária, aprovado pela CONPORTOS - Comissão
Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis,
na forma da Resolução CONPORTOS número 27 de 2004, que expediu o
TA – Termo de Aptidão para a Declaração de Proteção, prevista na
Resolução CONPORTOS número 28, do mesmo ano, por comprovar
estar implementando em suas respectivas instalações, o Código
Internacional de Proteção de Navios e Instalações Portuárias acordado
na Organização Marítima Internacional – IMO, pelo Governo Brasileiro.
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Título II
Certificação ISPS Code
Artigo 152. O Porto de Vitória possui, na qualidade de Autoridade
Portuária, o TA – Termo de Aptidão para a Declaração de Proteção,
0036/2004, expedido pela Deliberação CONPORTOS 35, de 08 de julho
de 2004, prevista na Resolução-COMPORTOS 28 de 08 de julho do
mesmo ano, conforme disposto no artigo anterior, que precede o
recebimento

definitivo

da

DC

–

Declaração

de

Cumprimento,

estabelecida.

Título III
Norma de acesso ao porto de pessoas, veículos, cargas e
bens.
Artigo 153. A Norma de Acesso ao Porto de Pessoas, Veículos - NAPV
está regulamentada pela Resolução CODESA nº. 013, de 03 de março
de 2011, que regulamenta o assunto âmbito do Porto Organizado de
Vitória.
Parágrafo único: A norma estabelecida neste artigo é parte integrante
do PSPP – Plano de Segurança Público Portuário, aprovado conforme
Deliberação número 35 (trinta e cinco) de 08 (oito) julho de 2004 (dois
mil e quatro) da CONPORTOS – Comissão Nacional de Segurança
Pública Portuária nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis.

- 102 -

Título IV
Plano viário do porto
Artigo 154. O Acesso ao Cais Comercial de Vitória e ao Cais de
Capuaba é feito através das vias públicas conforme descrito no
Capítulo VII, título IV, artigos 41 a 45 deste regulamento.
Artigo 155. O plano viário interno do porto é constituído basicamente
por vias terrestres pavimentadas, que ligam as portarias aos Cais de
Vitória

e

de

Capuaba

e

respectivos

prédios

administrativos,

devidamente sinalizadas sendo o trânsito controlado pela segurança
portuária.
Parágrafo único: Além das vias pavimentadas, o Cais de Capuaba
dispõe de vias ferroviárias para atender aos terminais.
Título V
Vigilância das instalações de uso público
Artigo 156. A vigilância no âmbito do Porto de Vitória é realizada pela
Guarda Portuária própria, com provimento por concurso público,
complementada pela vigilância contratada, em conformidade com a
legislação em vigor e o PSPP – Plano de Segurança Pública Portuária
aprovado.
§ 1º. Os serviços de recepção e cadastramento para o público usuário
está disciplinado no PSPP – Plano de Segurança Pública Portuário
aprovado, que consolida o disposto na Resolução-CODESA 013, de 03
de março de 2011, que coloca em vigor a Norma de Controle e
Circulação de Pessoas e Veículos – NAPV, para aplicação no Porto
Organizado de Vitória, e estão disponibilizados para atendimento, nos
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cais de Vitória na cidade de Vitória e no Cais de Capuaba, no
município de Vila Velha neste Estado, funcionando vinte a quatro horas.
§ 2º. A CODESA disponibiliza em seu site, um link, denominado “ISPS
Code” – Segurança Portuária, onde o usuário encontra todas as
informações relacionadas ao cadastramento de forma geral e o acesso
ao porto, suas normas, documentos necessários e procedimentos a
serem adotados.
Título VI
Segurança Portuária
Artigo 157.

A segurança portuária no Porto de Vitória é de

responsabilidade da Guarda Portuária da CODESA. Os procedimentos e
a área de atuação estão descritos no PSPP – Plano de Segurança
Pública Portuária aprovado, objeto do TA – Termo de Aptidão
0036/2004, expedido por força da Deliberação-CONPORTOS 35 (trinta e
cinco), de 08 de julho de 2004, prevista na Resolução-CONPORTOS 28,
de 08 de julho do mesmo ano, complementado pela ResoluçãoCODESA 013, de 03 de março de 2011, que coloca em vigor a Norma
de Controle e Circulação de Pessoas e Veículos – NAPV, para
aplicação no Porto Organizado de Vitória, assegurado pela força de
segurança.

Título VII
Segurança e vigilância na área molhada do porto
Artigo 158. Sem prejuízo de toda a legislação pertinente, na forma deste
regulamento, a Segurança e Vigilância na área molhada do Porto de
Vitória, observará a atuação da Capitania dos Portos, da Polícia
Federal, através do NEPOM - Núcleo da Polícia Federal e os
procedimentos da Guarda Portuária, como discriminados a seguir:
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I - A Capitania dos Portos tem procedimentos descritos no item 4.5.4, do
PSPP – Plano de Segurança Pública Portuário aprovado, e tem como
propósito, assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da
navegação no mar aberto e hidrovias interiores e a preservação da
poluição ambiental por parte das embarcações, plataformas e suas
instalações de apoio, sendo ainda de sua competência: Implementar o
controle de navios no Porto, nas águas nacionais sob sua jurisdição,
implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e
nas águas interiores, em coordenação com outros órgãos do poder
executivo, federal ou estadual, quando se fizer necessária, em razão de
competência específicas.
II - A Polícia Federal atua no Porto de Vitória, em consonância com
Processo de Expediente número 1323/2005, onde a CODESA –
Companhia

Docas

do

Espírito

Santo

estabeleceu

com

a

Superintendência de Polícia Federal no Estado do Espírito Santo, “Termo
de Convênio”, número 004/2005, cujo objeto descrito na Cláusula
Primeira, item 1.1, constitui cooperação mútua para a instalação do
Núcleo Especial de Policiamento Marítimo – NEPOM, com objetivo de
dar continuidade e colaboração ao Plano de Segurança nos Portos,
dentro da área do Porto organizado.
III - A Guarda Portuária tem seus procedimentos descritos no item 4.5.6,
do PSPP – Plano de Segurança Pública Portuária aprovado, onde ficou
estabelecido que compete a Administração Portuária, por meio de sua
guarda portuária, promover a segurança na área do porto organizado.
Na zona primária do porto organizado, a vigilância será levada a efeito
com o objetivo de garantir o cumprimento da legislação, que regula a
entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas,
veículos, unidades de cargas e mercadorias. Na área molhada, os
procedimentos para vigilância estão restritos ao monitoramento por
circuito fechado de televisão (CFTV), centralizados no CCCOM – Centro
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de Controle e comunicação, para vigilância de toda a área,
compreendendo ainda, bacia de evolução, canal de acesso e área de
fundeio.

Capítulo XVIII
Infrações e penalidades
Título I
Infrações
Artigo 159. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe em:
I - Realização de operações portuárias com infringência ao disposto na
Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, ou com inobservância deste
regulamento;
II - Recusa injustificada, por parte do órgão de gestão de mão de obra,
da distribuição de trabalhadores a qualquer Operador Portuário; ou
III - Utilização de terrenos, área, equipamentos e instalações portuárias,
dentro ou fora do porto organizado, com desvio de finalidade ou com
desrespeito à lei ou aos regulamentos.
Parágrafo único. Responde pela infração, conjunta ou isoladamente,
qualquer pessoa física ou jurídica que, intervindo na operação
portuária, concorra para sua prática ou dela se beneficie.
Título II
Penalidades
Artigo 160. As infrações estarão sujeitas à aplicação de penalidades,
conforme previsto na Resolução da ANTAQ 3.274, de 6 de fevereiro de
2014, que aprova a norma que dispõe sobre a fiscalização da
prestação dos serviços portuários e estabelece infrações administrativas.
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§ 1º. A CODESA, na forma do inciso XI, do § 1º, do artigo 17, da Lei
12.815, de 5 de junho de 2013, que dispõe sobre a exploração direta e
indireta pela União de Portos e Instalações Portuárias e sobre as
atividades desempenhadas pelos Operadores Portuários reportará a
infração à ANTAQ, através do ROP – Relatório de Ocorrência Portuária,
visando a instauração de processo administrativo e aplicação das
penalidades previstas em lei e regulamentos pertinentes a matéria.
§ 2º. O ROP – Relatório de Ocorrência Portuária deverá ser
encaminhado à ANTAQ, preferencialmente por e-mail endereçado à:
uarvt@antaq.gov.br, num prazo de setenta e duas horas, contadas da
ocorrência ou conhecimento do fato infracional, acompanhado de
documentos e fotografias que comprovam o fato relatado.

Capítulo XIX
Disposições finais e transitórias
Artigo 161. Os casos de não previsão, de omissão, ou decorrentes de
dificuldade de interpretação deste Regulamento, serão analisados pela
CODESA.
Artigo 162. As normas administrativas e operacionais vigentes no porto,
naquilo que não contrariem este Regulamento, serão mantidas e
aplicadas até a edição de novas normas que venham a substituí-las.
Artigo 163. A Administração do Porto procederá à adaptação dos
contratos que acaso mantenha com usuários, referentes aos usos de
instalações portuárias, de forma a adequá-los ao que é estipulado
neste Regulamento.
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Artigo 164. O presente regulamento, após aprovação, será publicado
no DOU – Diário Oficial da União, conforme disposto no § 3º da Portaria
245, de 26 de novembro de 2013, da SEP – Secretaria de Portos da
Presidência da República, bem como disponibilizado no site da
Companhia Docas o Espírito Santo – CODESA.
Artigo 165. Fica revogado o disposto no Regulamento de Exploração
do Porto Organizado de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho, aprovado
na 23ª reunião ordinária constante da deliberação CAP 16, de 20 de
dezembro de 1994.

Artigo 166. O presente regulamento entra em vigor na data de sua
publicação no DOU – Diário Oficial da União, do ato de sua aprovação.

Diretoria Executiva.
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Raul Moura de Sá – Diretor de Administração e Finanças
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GLOSSÁRIO
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACT – Acordo Coletivo de Trabalho
ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CAP – Conselho de Autoridade Portuária
CEP - Código de Endereçamento Postal.
CODESA – Companhia Docas do Espírito Santo.
CONAMA – Comissão Nacional de Meio Ambiente
CONPORTOS – Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos,
Terminais e Vias Navegáveis.
CPES – Capitania dos Portos do Espírito Santo
CRR - Retirada de Resíduos de Embarcação
DIRAFI – Diretor de Administração e Finanças
DIROPE – Diretor de Infraestrutura e Operações
DIRPAD – Diretor de Planejamento e Desenvolvimento
DIRPRE – Diretor Presidente
ETA – Data Esperada de Chegada do Navio
ETS – Data Esperada de Partida do Navio
IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente
IMDG-CODE – Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas
IMO - Organização Marítima Internacional
MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos
NAPV – Norma Acesso de Pessoas e Veículos
NEPOM – Núcleo Estadual de Policiamento Marítimo
NORMAM – Norma da Autoridade Marítima
NORMAP – Norma de Atracação e Permanência de Navios
OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra
PAM – Plano de Ajuda Mútua
PC – Plano de Contingência
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PCE – Plano de Controle de Emergência
PEI – Plano de Emergência Individual
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PSPP – Plano de Segurança Pública Portuária
REP – Regulamento de Exploração do Porto
RG - Registro Geral.
ROP – Relatório de Ocorrência Portuária
SEP – Secretaria de Portos da Presidência da República.
SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente
VTMIS – Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de
Embarcações.
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