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CNI participa de debate sobre a implantação do Programa Porto 24 horas 
 
A Comissão de Finanças e Tributação (CFT), da Câmara dos Deputados, realizou hoje audiência pública 
para debater sobre a implantação do Programa Porto 24 Horas. Foram ouvidos os senhores: Mário Lima 
Júnior, Secretário Executivo da Secretaria dos Portos; Gustavo Antônio Galvão dos Santos, Assessor da 
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul; Silvia Alencar,  do SINDIRECEITA; Wagner Cardoso, 
da Confederação Nacional da Indústria - CNI; Sheila Freire,Coordenadora no Departamento de Gestão 
Aeroportuária da Secretaria de Aeroportos; Margarida Lopes de Araújo – da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP; Ernani Argolo Checcucci, Subsecretário de Aduana 
e Relações Internacionais da Receita Federal do Brasil; e Luiz Sergio Fonseca Soares,Presidente da 
Delegacia Sindical de Belo Horizonte do Sindifisco Nacional. 
 
Mário Lima, secretário Executivo da Secretaria de Portos afirmou que a nova legislação dos portos, a Lei nº 
12.815/13, colocou o país em uma situação de igualdade com os países desenvolvidos no que se refere a 
legislação para o setor. Defendeu o grande avanço na liberação do uso por terceiros nos portos privados. 
Esclareceu, também, que a implantação do programa porto 24horas é uma decisão de governo que busca 
melhorar o conjunto portuário do país. 
 
Margarida Lopes de Araújo, da ANFIP, foi incisiva ao afirmar que o setor portuário brasileiro está entre os 
piores do mundo. Esclareceu que nossos portos são caros e ineficientes, os terminais estão cheios porque 
os navios têm dificuldades para atracar e que, tais problemas fazem com que o setor produtivo perca 
inúmeras oportunidades de exportação. Esclareceu que 8 portos brasileiros já operam 24 horas e que essa 
medida visa reduzir 25%, em média, o custo das operações portuárias. Ao final da explanação, defendeu 
ainda, que a Bahia precisa de portos 24 horas. 
 
Silvia Alencar, do SINDIRECEITA, frisou que não é possível que o país invista cada vez mais em portos 
para mantê-los fechados aos finais de semana. Rebateu a argumentação do governo de que alguns portos 
não tem demanda que justifique a abertura ininterrupta, ao argumento de que o setor produtivo ainda não 
esta acostumado a utilizar os serviços portuários fora do horário comercial, e que, somente com o serviço 
implantado a demanda irá aparecer. 
 
Wagner Cardoso, da CNI, defendeu a nova legislação portuária e, principalmente a liberação do uso de 
portos privados. Afirmou, ainda, que a indústria brasileira tem presa, e que o setor público tem que se 
adequar ao crescimento da carga no país. Relatou, ao final, que sem o aumento da eficiência das equipes 
das Companhias Docas ficará difícil a construção de portos de primeiro mundo no país. 
 
O Subsecretário de Aduana, Ernani Argolo Checcucci, defendeu que não há necessidade de que a receita 
preste todos os serviços realizados nos terminais portuários 24 horas por dia, afirmou ainda que, nenhum 
país do mundo tem esses serviços 24 horas. A mesma tese foi defendida pelo representante do Sindifisco, 
que afirmou, ainda, que a implantação de portos 24 horas em todos os terminais acabaria por aumentar o 
custo Brasil e retirar a competitividade do país. Defendeu, também, que se deve buscar agilidade na entrada 
e saída das mercadorias e não acreditar que o funcionamento ininterrupto dos portos seja uma panaceia 
para resolver todos os problemas do transporte de cargas. 
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Comissão Especial da Mineração debate a visão dos Estados e Municípios 
no Novo Código Mineral 
 
A Comissão Especial de Mineração realizou ontem (11/09) audiência pública para tratar sobre o novo marco 
legal do setor mineral. Debateram sobre o impacto da nova legislação no âmbito de estados e municípios os 
Srs.: Paulo Sergio Machado Ribeiro, representando o Estado de Minas Gerais, Henilson Pontes, 
representando o Estado do Pará, Celso Cota, Diretor-Presidente da Associação dos Municípios Mineradores 
de Minas Gerais – AMIG, Leôncio Lima, Diretor Administrativo do Consórcio de Municípios da Estrada de 
Ferro Carajás no Maranhão – COMEFC, Vitor Penido, DEM /MG e Paulo Cesar Machado como 
representante do Governador do Estado de Minas Gerais. 
 
Paulo Sergio /MG disse estar de acordo com a aplicação de alíquota de 4% da CFEM, mas que seja fixa, 
que não dependa de negociação para estabelecer as modalidades de repartição. Destacou a importância de 
incluir nas competências da ANM a prestação de contas. 
 
Helenilson /PA destacou que a responsabilidade mineradora quanto à recuperação ambiental apresenta 
obrigatoriedade constitucional, porém a responsabilidade por realizar a compensação das condicionantes 
sociais e suas consequências para as áreas afetadas devem receber uma especificidade no Projeto. Outro 
ponto é a necessidade de assegurar a participação dos Estados e Municípios no Conselho Nacional de 
Mineração. Solicitou que seja tomada, como referencia para aplicação da alíquota, a receita bruta sem 
dedução e que sejam adotados os 4% para minério de ferro e 1% para os agregados da construção civil e 
agrominerais.  
 
Celso Cota /MG (Presidente da AMIG) como os demais, defende os 4% para CFEM e falou sobre a 
fragilidade histórica da base de cálculo ser sob o faturamento líquido e destacou o fato da alíquota brasileira 
ser a menor se comparada com o resto do mundo. Destacou a importância do objetivo da CFEM ser para 
financiar obras de infraestrutura, programas de fomento econômico e para sua repartição nos ganhos do 
setor. Com relação à repartição dos recursos com municípios vizinhos, que sofram impacto direto, sugere 
que seja feita após o órgão licenciador mensurar os impactos possíveis e o órgão fiscalizador evidenciar os 
impactos sofridos, e que se estabeleçam as alíquotas, caso a caso. Sugeriu que se retire a vulnerabilidade 
da definição da alíquota, de forma a evitar, interferência política.  
 
Leoncio Lima/ MA: Sugere transformar compensação em incremento para IDH Municipal baseado no 
histórico do estado devido às explorações por empresas mineradoras que se instalaram na região e 
apresentam dívidas com o DNPM e com o estado do Maranhão.  
 
Paulo Cesar Machado (Representando RENATO AUGUSTO / Governador de MG): Ressaltou que a 
mineração continua sendo carro chefe do estado de Minas Gerais. Segundo PAULO as considerações do 
estado ao PL são que seja aumentado o prazo para a renovação da autorização de exploração de 10 para 
25 anos, que seja extinto o DNPM com a criação do CNPM e que ao se criar a ANM sejam orçados recursos 
que possibilitem a contratação de recursos humanos qualificados, efetivada a compra de equipamentos para 
dar condições de trabalho adequadas, assim como destinado recursos suficientes para a atuação da 
Agência. O representante do Estado Pará reforçou a importância em delegar autonomia para que a Agência 
possa gerir e fiscalizar em âmbito nacional utilizando os estados e municípios como interlocutores e agentes 
locais, ao invés de criar escritórios locais de representação da ANM para tal fim nos estados e municípios. 
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