RESOLUÇÃO Nº 034

19 de julho de 2010

“DISPÕE SOBRE NORMA OPERACIONAL
PARA EMBARCAÇÕES OFF SHORE”

O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO –
CODESA, no uso das atribuições que lhe confere a letra “g” do artigo 17 do Estatuto Social da
Companhia, e consoante decisão tomada pela Diretoria Executiva em sua 1329ª Reunião
Extraordinária, realizada em 14/07/2010, CONSIDERANDO:

I.

O intuito de viabilizar e otimizar as operações Off Shore no Porto de Vitória, em especial
nos Berços do Cais Comercial e principalmente os Berços 103 e 104, já contemplados para
esta finalidade na Norma de Atracação, com a atracação preferencial para embarcações Off
Shore;

II.

Que é necessário oferecer melhores condições e atrativos ao mercado de exploração de
petróleo e gás Off Shore, viabilizando a atração de embarcações e operações para os cais
públicos da CODESA, resultando em melhorias na arrecadação e otimização de seus
ativos, assim como os de seus parceiros;

III.

A velocidade das tomadas de decisões sobre a destinação das embarcações é extremamente
dinâmica e versátil, 24 horas em tempo integral. Esse fator gera uma considerável
imprevisibilidade nas datas e horários de chegadas das embarcações que atendem as
plataformas que operam em um ritmo bastante peculiar, conflitando em alguns pontos
diretamente com as atuais normas de atracação;

IV.

Que o atual formato da Norma de Atracação da CODESA poderá inviabilizar a otimização
e a utilização dos berços do Cais comercial, se esta não se adequar à dinâmica do
seguimento da produção e prospecção do petróleo, se equiparado à versatilidade e
dinamismo dos terminais privativos;

V.

Que a exploração do Petróleo em águas profundas é uma das mais promissoras atividades
para a utilização e otimização dos ativos Portuários da CODESA nestes tempos de crise
internacional;

VI.

Que o horário bancário para pagamento de tabelas muitas vezes é incompatível com as
necessidades de programação da atracação de tais embarcações.

R E S O L V E:

I.

Revogar, a partir desta data, a RESOLUÇÃO 031, de 08 de julho de 2010;

II. Aprovar a NORMA OPERACIONAL PARA EMBARCAÇÕES OFF SHORE, conforme
abaixo:

Art. 1º - Permitir a programação e a atracação das embarcações supply boats através de
mensagem virtual, via e-mail ou no sistema CODESA ON LINE, com respectiva Solicitação de
Atracação - S D A, com antecedência mínima de 06 (seis) horas, em qualquer horário
domingos ou feriados, dia e noite, desde que existam berços livres e disponíveis.
Art. 2º - Para usufruir da prerrogativa da presente norma, a agência de navegação, operador
portuário ou empresa responsável pela embarcação e sua operação deverá manter na CODESA
caução em valor igual ou superior aos valores a serem pagos com as respectivas operações,
valores esses a serem descontados com emissão das faturas após concluída cada
atracação/operação.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 4º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva da CODESA.
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