CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
Realizada em 11 de maio de 2020
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, por
Videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE
PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Conselheiros Cláudio Roberto
Weirich Gomes dos Santos (Presidente) e Matheus Pereira de Faria (vice-presidente), e João
Evaristo Debiasi (membro titular), e como convidados os senhores Rodrigo Neris Cavalcanti
- Chefe da Divisão de Administração Contábil da APPA e o Sr. Daniel Romanowski, Diretor
Administrativo e Financeiro da APPA. A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA:
1) Aprovação da Proposta de Destinação do Lucro apurado no exercício do ano 2019; 2)
Aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da APPA
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; DELIBERAÇÕES
TOMADAS: No item “1” da Ordem do Dia: Foi aprovada a Destinação do Lucro apurado
no exercício de 2019: R$ 23.739.549,47 (vinte e três milhões, setecentos e trinta e nove mil,
quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), a serem destinados a
dedução da Conta Prejuízos Acumulados, restando assim em seu saldo o valor de R$
586.940.345,08 (quinhentos e oitenta e seis milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos
e quarenta e cinco reais e oito centavos), conforme anexo I desta Ata. No item “2” da
Ordem do Dia: foi aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
da APPA relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme
anexo II desta Ata ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente
ata que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.
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CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91- NIRE 41207943005
ANEXO I DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

O Conselho Fiscal da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA,
tendo examinado a Proposta de Destinação do Resultado da Administração da APPA
relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, aprovou, por
unanimidade, a referida proposição.
Face ao exposto, é de parecer que os citados documentos ficam devidamente
aprovados por este colegiado.
Paranaguá, 11 de maio de 2020.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Cláudio Roberto Weirich dos Santos
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Matheus Pereira de Faria
Vice- Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
João Evaristo Debiasi
Conselheiro
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ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Divisão de Administração Contábil

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO APURADO EM 2019

Informações relativas à proposta de destinação do lucro líquido do exercício de
2010, que será submetida à aprovação na AGO da Empresa, em cumprimento ao artigo 132º
da Lei 6.404/1976

O Lucro Líquido do Exercício 2019, uma vez deduzidos os ajustes contábeis de
exercícios anteriores, correspondeu à R$ 23.739.549,47 (vinte e três milhões, setecentos e
trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos).
A Proposta da Administração de Distribuição dos Resultados do exercício 2019 será
encaminhada para deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.
A Administração da Companhia propõe que o lucro líquido do exercício, no
montante de R$ 23.739.549,47 (vinte e três milhões, setecentos e trinta e nove mil,
quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), tenha a seguinte
destinação:

a) R$ 23.739.549,47 (vinte e três milhões, setecentos e trinta e nove mil,
quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), a serem
destinados a dedução da Conta Prejuízos Acumulados, restando assim em seu
saldo o valor de R$ 586.940.345,08 (quinhentos e oitenta e seis milhões,
novecentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oito centavos)

Diretoria Executiva da Portos do Paraná
Paranaguá, 27 de abril de 2020.
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CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91- NIRE 41207943005
ANEXO II DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

O Conselho Fiscal da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA,
tendo examinado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da APPA
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, aprovou, por
unanimidade, a referida proposição.
Face ao exposto, é de parecer que os citados documentos ficam devidamente
aprovados por este colegiado.
Paranaguá, 11 de maio de 2020.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Cláudio Roberto Weirich dos Santos
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Matheus Pereira de Faria
Vice- Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
João Evaristo Debiasi
Conselheiro
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DIRETORIA EXECUTIVA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

PORTOS DO PARANÁ
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
BREVE HISTÓRICO DO PORTO DE PARANAGUÁ
A história do Porto de Paranaguá, que também é conhecido como Porto Dom Pedro
II, teve início em meados de 1872, no antigo atracadouro de Paranaguá, com administração
de particulares concedida pelo Governo Federal, com o direito de construir e explorar o
porto. Em 1917, o Governo do Paraná passou a administrar o porto, realizando melhorias
em sua infraestrutura.
Por meio do Decreto no 12.477, de 23 de maio de 1917, o Governo do Estado do
Paraná assumiu as obras de abertura de dois canais de acesso, a execução de 550 metros
de cais acostável, e ainda 2.486 metros de cais de saneamento, além de armazéns e
depósitos. Através destas obras ficou garantida a continuidade de movimentação da
produção regional.
No entanto, sua inauguração só ocorreu de fato no ano de 1935, em 17 de março, com
a atracação do navio “Almirante Saldanha” da Marinha do Brasil.
Em 11 de julho de 1947, foi criada a Autarquia Estadual que levou o nome de
Administração do Porto de Paranaguá, cuja denominação foi modificada posteriormente,
no ano de 1971, com a fusão com a Administração do Porto de Antonina para Administração
dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), ficando a APPA responsável pela
administração do Porto Dom Pedro II (Paranaguá) e do Porto Barão de Teffé (Antonina)
onde
Nos anos 1950 e 1960, com o auge do café, a cidade de Paranaguá teve uma expansão
urbana entre os Rios Itiberê e Emboguaçu e Ilha dos Valadares. A construção da BR-277, em
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DIRETORIA EXECUTIVA

1967, também se apresentou como um fator impactante no desenvolvimento do Porto de
Paranaguá, sendo responsável pela ligação do litoral paranaense com o extremo oeste,
resultando na ampliação da ligação entre novas áreas produtoras de cereais no Brasil,
diversificando o volume de negócios no Porto.
Algumas fases podem ser reconhecidas durante a evolução e história do Porto de
Paranaguá. Tem-se a fase de estabelecimento às margens do Rio Itiberê, que ocorreu no
século XVI; a fase de expansão, referente à mudança do porto para as margens da baía no
início do século XX, tornando assim viável o acesso de embarcações maiores; e, por fim, a
fase de especialização, na década de 1950, com granéis sólidos, iniciando com o café, e
posteriormente com soja e farelo, originando o Complexo Corredor de Exportação, nos
anos 1970.
Entende-se que no contexto histórico do Estado do Paraná, o porto atuou de forma
direta, sendo porta de entrada para os primeiros povoados do Paraná. Colonizado por
portugueses, ocupado por espanhóis, o município de Paranaguá, devido a sua condição
estratégica de acesso marítimo, desempenha até hoje papel de relevância para a
importação e a exportação do país.
Atualmente, a área dos portos organizados de Antonina e Paranaguá estão
delimitadas pelos Decretos de 11 de fevereiro de 2016, respeitando a moldura jurídica
instituída pela Constituição Federal, Leis nº 9.277/1996, 12.815/2013 e Decreto nº
8.033/2013.
Para ajustar seu estatuto à Lei nº 12.815/2013, a APPA passou por importantes
transformações institucionais. As principais mudanças foram a transformação da APPA de
Autarquia em Empresa Pública, e a adequação do Quadro Funcional à nova legislação
federal.
Em 2013, o Governo do Estado do Paraná elaborou Projeto Lei para transformação da
APPA de autarquia para empresa pública, o qual foi aprovado pela Assembleia Legislativa
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DIRETORIA EXECUTIVA

do Estado do Paraná, culminando na Lei nº 17.895/2013, que entrou em vigor pelo Decreto
Estadual nº 11.562/2014.
Em virtude da publicação da portaria 574/2018 de 26 de dezembro de 2018 do
Ministério de Estado dos Transportes Portos e Aviação Civil, o qual disciplinou a
descentralização de competências relacionadas à exploração indireta das instalações
portuárias dos portos organizados às respectivas administrações portuárias, e cria o Índice
de Gestão da Autoridade Portuária – IGAP, a Portos do Paraná, foi o primeiro e ainda único
Porto a conquistar a autonomia na gestão dos contratos de arrendamentos de suas áreas.
O convênio de delegação de competência foi formalizado em um evento na Bolsa de
Valores de São Paulo - BOVESPA no dia 13 de agosto de 2019.
Importante destacar que esta autonomia gera a possibilidade do recebimento dos
valores relativos ao custo de oportunidade gerado através da realização dos leilões, mas
não apenas, há também a previsão da obrigação de investimentos os quais serão revertidos
a Administração, e ainda a segurança jurídica necessária para que as empresas
arrendatárias possam realizar seus investimentos.
ESTRUTURA DA GESTÃO
Vinculados à Secretaria de Infraestrutura e Logística, os Portos do Paraná são
administrados por um Diretor-Presidente e seis Diretores, sendo responsáveis pelas áreas
Comercial, Engenharia e Manutenção, Jurídica, Administrativa e Financeira, de Meio
Ambiente e de Operações. Ainda fazem parte da estrutura decisória e de controle o
Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, o Comitê de Indicação e Avaliação CIA, o Conselho de Administração – CONSAD e o Conselho Fiscal – CONFISC e o Comitê de
Auditoria Estatutário.
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Finalidade
No Paraná, os portos de Paranaguá e Antonina são essenciais para o crescimento
socioeconômico do Estado. O alto nível de eficiência portuária tem inﬂuência direta na
competitividade de nossos produtos e, assim, o que é produzido nos campos paranaenses
ganha o mercado mundial.
A alta eficiência portuária garante menores custos na exportação. Custos mais baixos
favorecem a concorrência das mercadorias nacionais junto ao comércio internacional. O
resultado é a valorização da nossa soja, milho, trigo, carne, o crescimento da nossa
indústria e a geração de mais emprego para quem mora aqui. Além disso, os portos são
essenciais para o Litoral do Estado. As empresas do setor são as principais fonte de
arrecadação de impostos em Paranaguá e Antonina e o setor de transporte e armazenagem
é o que mais emprega na região.
Os Portos do Paraná têm como objetivo a expansão das negociações e parcerias,
visando a credibilidade operacional e garantindo a segurança nos negócios com
produtores, importadores e exportadores. É com esse fim que trabalham os Portos do
Paraná, administrando o complexo portuário paranaense e toda a infraestrutura de
embarque e desembarque de navios.
Atividades
Enquanto autoridade portuária, as atividades dos Portos do Paraná são as seguintes:
• Fiscalizar, controlar e normatizar todas atividades portuárias;
• Garantir a segurança da navegação (acesso dos navios aos portos), através
de sistemas de sinalização e obras de manutenção;
• Monitorar o meio ambiente no qual está inserido, cuidando dos resíduos e
disponibilizando recursos para a defesa do ambiente, em caso de acidentes;
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• Cuidar das vias de acesso, rodoviárias e ferroviárias, aos terminais
portuários;
• Regular os serviços prestados nos portos pelas empresas operadoras de
cargas e terminais, agentes, empresas de reboque e amarração, entre outras;
• Dirigir o desenvolvimento portuário, através do Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento do Porto Organizado, tanto de Paranaguá quanto de Antonina;
• Facilitar a instalação de novas atividades, indústrias, serviços ou terminais;
atrair novos negócios, com ações estratégicas e diálogos;
• Gerir as tarifas convencionais, bem como as tarifas para utilização da
infraestrutura marítima, de acostagem, de operação e facilidades dos portos do
Paraná e demais receitas;
• Administrar as 19 áreas arrendadas e regular as atividades das 18 empresas
arrendatárias;
• Prover e qualificar recursos humanos para essas atividades.
Através do desempenho dessas funções, a meta principal é o desenvolvimento dos
Portos do Paraná.
O EXERCÍCIO DE 2019 NOS PORTOS DO PARANÁ
Hoje, os Portos do Paraná empregam cerca de 502 pessoas diretamente entre
empregados públicos concursados e nomeados em cargos de confiança. Também há cerca
de quatro mil Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs), ligados a seis sindicatos de classe
e ainda os funcionários dos operadores portuários, prestadores de serviços, agentes de
fiscalização dos órgãos competentes e tripulação da marinha mercante que somam a
quantidade de cinco mil pessoas atuando nos portos diariamente.
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Com essa força de trabalho os Portos do Paraná têm batidos recordes de
movimentação, eficiência e qualidade nos serviços executados. Como demonstra-se a
seguir.
Os Portos do Paraná em 2019 bateram mais um recorde na movimentação de cargas.
Alcançando a marca de 53,203 milhões de toneladas movimentadas, somando o total
movimentado exportação e importação. Já o número de atracações de navios no Porto foi
de 2.402 durante este período, movimento 4,8% acima em relação ao ano de 2018, mais
uma marca histórica atingida.
O crescimento do terminal foi possível devido à safra de grãos – já que Paranaguá é
um dos principais pontos de escoamento desse tipo de safra no país - e aos investimentos
públicos e privados realizados para aumentar a eficiência do porto paranaense. Destaca-se
a movimentação de soja que mesmo com queda de 26% na comparação com o ano de
2018, ainda liderou a movimentação entre os produtos. Porém o grande destaque mesmo
foi a movimentação do milho, que foi 420% superior em relação ao ano anterior, com 5,67
milhões de toneladas exportadas.
Consolidando as importantes marcas atingidas na movimentação de granéis sólidos,
ao final de 2019 o Corredor de Exportação, composto por dez terminais integrados a seis
carregadores de navio (Shiploader), bateu o recorde de 20,23 milhões de toneladas
movimentadas, superando em 2,4% o recorde histórico que pertencia a 2018. Ano após ano
quebrando recordes, se consolida a vocação dos portos paranaenses de se superar e
aumentar sua eficiência.
Em 2019, a Portos do Paraná teve reconhecimento pelas suas ações de
monitoramento, conservação e educação ambiental por meio de seus 20 programas
permanentes, para na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de
2019 – COP25, proferir palestra como única representante do setor portuário no mundo
neste importante evento.
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Também cumpre destacar o importante passo da Portos do Paraná seguindo as
diretrizes dadas pelo Exmo. Governador do Estado em aproximar a gestão dos Portos com
os municípios do Litoral, principalmente com Paranaguá e Antonina. Como parte desta
diretriz a Portos do Paraná quitou dívida com o Município de Paranaguá relativa à taxa de
licença de funcionamento e localização que a empresa deixou de ser isenta com a
transformação da antiga autarquia em empresa pública em setembro de 2014. O valor pago
ao município após adesão ao REFIS totaliza 25 milhões de reais que serão aplicados nos
investimentos e melhorias para a população.
Ainda não tem deixado de lado sua responsabilidade social apesar de todos os
entraves legais que impedem os Portos do Paraná de investirem diretamente na
comunidade com compensações aos municípios afetados por sua operação. Outrossim, os
Portos do Paraná, no atendimento da legislação ambiental promove programas de
educação ambiental em 12 comunidades pesqueiras do entorno do Complexo Estuarino de
Paranaguá que alcançam até 300 alunos dos 3º ao 5º do Ensino Fundamental que se tornam
multiplicadores do conhecimento sobre consciência ambiental, sustentabilidade,
preservação das espécies e diversidade da fauna e flora do Litoral e ainda iniciou o
procedimento licitatório para o projeto e a construção de dois trapiches na Ilha do Mel, com
valor aproximado de 13 milhões de reais.
Ainda em parceria com os Municípios de Paranaguá e Antonina, promove o PortoEscola onde crianças do 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino dos
dois municípios visitam os Portos e recebem Educação Econômica, Ambiental e Social por
meio de palestras, visitas ao cais e concursos de desenhos.
ASPECTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Os Portos do Paraná registraram no ano de 2018 um lucro de R$ 81,96 milhões,
resultante das receitas, subtraídos os custos e despesas da empresa, conforme
demonstrado sinteticamente a seguir:
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R$/mil
Receita operacional líquida
Custos e despesas operacionais

341.002
(342.949)

Resultado financeiro líquido

26.845

Lucro

24.898

O EBITDA (ou LAJIDA) – lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações,
que conceitualmente demonstra o potencial de geração de caixa proveniente das
atividades operacionais da empresa, totalizou R$ 24,410 milhões em 2019.
Os dados apresentados também reforçam o cenário atual da companhia,
evidenciando que os investimentos realizados, estão trazendo resultados positivos para a
empresa e confirmando nossas projeções de resultado operacional positivo no futuro e
com perspectiva de contínuo crescimento.

Receitas Operacionais
Se compararmos a receita do período de 2018 com a receita de 2019, verificamos que
a receita líquida teve acréscimo de 5%, pois o total movimentado (total em toneladas) foi
superior em igual proporção em relação ao ano anterior. Resultado dos novos recordes
batidos na movimentação de cargas, principalmente no grupo de granéis sólidos,
contêineres e carga geral.

Movimentação Física
Em 2019, a movimentação total dos Portos de Paranaguá e Antonina foi de 53,203
milhões de toneladas, no mesmo período de 2018 foram movimentadas 53,029 milhões de
toneladas. A movimentação de granéis sólidos totalizou 35,900 milhões de toneladas,
enquanto os granéis líquidos movimentaram 5,9 milhões toneladas, e a movimentação de
cargas gerais foi de 11,3 milhões de toneladas.
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Em resumo, a movimentação total, está dividida entre exportação e importação,
onde o volume da exportação atingiu 33,3 milhões de toneladas, e a importação 19.9
milhões de toneladas em durante todo o ano de 2019, resultando em um saldo positivo na
balança comercial de 4 bilhões de dólares.

Investimentos
Os investimentos realizados pela APPA no período de 2019 totalizaram um montante
de R$ 200 milhões, principalmente destinado a obras de melhoria da infraestrutura
portuária como a obra de extensão e modernização do Berço 201(previsão de entrega em
2020), instalação de novas defensas de borracha dos berços de atracação, levantamentos
hidrográficos, manutenção de pavimentos no pátio de triagem, desobstrução de
elementos de drenagem para escoamento das águas pluviais e na dragagem de
manutenção do canal de acesso aos portos, nos berços de atracação e na bacia de evolução
Também vale destacar o andamento das obras por meio de convênio com o DER Departamento de Estradas de Rodagem da construção do viaduto na BR-277 na entrada da
cidade de Paranaguá, orçamento de R$12,7 milhões concluída em junho de 2019 e da
recuperação da Avenida Bento Rocha que liga por três quilômetros o Pátio de Triagem ao
Porto, orçamento de 15,9 milhões com previsão de conclusão em 2020. Embora sejam
obras em locais fora da área da poligonal do Porto (jurisdição definida em decreto), o
investimento foi autorizado pelo Governo Federal e ANTAQ devido a importância das obras
para a logística do Porto de Paranaguá.
Principais ações realizadas no ano de 2019
1.

Nomeação de 31 novos servidores aprovados nos Concursos 001/2017 e

001/2016 nas funções de analista portuário, assistente administrativo, agente
administrativo de segurança, técnico portuário em operação aduaneira e logística
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e técnico de segurança do trabalho preenchendo requisitos para a implantação do
plano de cargos e salários;
2.

Conquista da Delegação de Competência para administração dos contratos

de exploração de áreas dos portos organizados trazendo maior agilidade e
segurança jurídica aos investimentos dos setores públicos e privados, sendo o
primeiro porto do Brasil a conseguir a autonomia com nota 8,5 no IGAP (Índice de
Gestão da Autoridade Portuária);
3.

Participação na COP25 como representante do setor portuário de todo o

mundo no evento;
4.

Novos recordes de movimentação consecutivos, trazendo o maior volume da

história da APPA, tanto de movimentação total, quanto de carregamento em 24
horas no corredor de exportação;
5.

Avanço das obras de Recuperação da Avenida Bento Rocha e conclusão da

construção do Viaduto na entrada da cidade, onde a BR-277 se divide entre as
Avenidas Ayrton Senna da Silva e Bento Rocha para maior fluidez do trânsito com
mais segurança.
6.

Retomada na relação Porto-Cidade entre a administração portuária e

municípios proporcionando benefícios a toda população por meio do pagamento
de tributos e de uma dívida histórica com o Município de Paranaguá.

Perspectiva para o ano de 2020
Entre outras medidas a serem implementadas pela APPA nos próximos anos,
destacamos abaixo os principais pontos que possivelmente serão alcançados ao longo do
próximo exercício social.
1.

Com base nos parâmetros institucionais, investimentos e nas projeções de

cargas em todos os segmentos, estima-se em 2020 uma movimentação física de 55
milhões de toneladas;
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2.

Em termos de receita total, prevê-se o montante de R$ 462 milhões em 2019,

aumento decorrente do aumento da movimentação;
3.

Com relação aos investimentos, a APPA pretende concluir as diversas obras

em andamento, como as obras de modernização dos Berços 201 e 202, conclusão
prevista para 2020;
4.

Contratação de Projeto Executivo de engenharia, restauração e ampliação

de capacidade de movimentação do Corredor de Exportação;
5.

Realização da dragagem de manutenção, com contrato para os próximos 4

anos;
6.

Realização do leilão das áreas PAR12 e PAR32 e entrega dos projetos

executivos de revitalização da Avenida Atílio Fontana e Ayrton Senna da Silva e da
construção de um viaduto sobre a ferrovia substituindo a passagem de nível da
Avenida Dr. Roque Vernalha;
7.

Ampliação dos parâmetros de governança, gestão de risco e compliance com

transparência para manter e ampliar a confiança dos mercados interno e externo
8.

Execução da rede de drenagem da Faixa Portuária e Silo;

9.

Início das obras de dois trapiches da Ilha do Mel e contratação de construção

dos trapiches nos bairros Rocio, Ilha dos Valadares e na cidade de Antonina;
10. Contratação do Projeto para Derrocagem, que é a destruição e retirada de
pedras e rochas submersas, para adequar o canal de acesso e a bacia de evolução.
Paranaguá, 10 de março de 2020.

Diretoria Executiva
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
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