Rio de Janeiro, 10 de abril de 2020.
Circular PdA 489

AOS USUÁRIOS DO PORTO DO AÇU

Ref.:

Reforço das medidas de combate à COVID-19

A PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A., na qualidade de administradora portuária
(“Administração Portuária”), vem prestar as seguintes informações aos seus clientes,
parceiros comerciais e demais usuários do Complexo Portuário e Industrial do Porto do Açu
(“Porto do Açu”):
1.
Desde o início da pandemia a Administração Portuária vem tomando todas as
medidas necessárias para, ao mesmo tempo, manter as operações do Porto do Açu,
considerando que as atividades portuárias são de caráter essencial ao abastecimento da
população e da indústria, e prevenir a transmissão do novo coronavírus, resguardando a
saúde de todos os trabalhadores envolvidos.
2.
Com base nessas diretrizes foi instalado o Comitê de Crise Operacional COVID-19
(“Comitê COVID-19”), através do qual é mantida comunicação constante sobre a evolução
dos fatos, incluindo o acompanhamento de todas as normas editadas pelo Poder Público
que tenham reflexos nas atividades do Porto do Açu.
3.
Nesse sentido, a Administração Portuária compartilha que recebeu, da Secretaria
Municipal de Saúde / Vigilância Sanitária Municipal de São João da Barra, os seguintes
ofícios:
a. Ofício n° 006 / 2020 / SMS / VISA, no dia no dia 05.04.2020, informando
primeiro caso confirmado no município e reforçando a necessidade do
cumprimento das medidas definidas nos Decretos e legislação aplicável; e
b. Ofício n° 008 / 2020 / SMS / VISA, no dia no dia 09.04.2020, que define
obrigatoriedade da implementação de medidas de proteção da saúde dos
trabalhadores e de controle de acesso aos terminais do Complexo Portuário
do Açu.
4.
Em alinhamento com a prefeitura e suas secretarias de saúde e vigilância
sanitária, a Administração Portuária reforça que é dever de todos acompanhar a publicação
de tais normas, adequando a operação de cada terminal ou empreendimento para que
atendam todas as determinações dos órgãos oficiais e garantindo o regular funcionamento
do Porto do Açu de maneira segura para seus trabalhadores.

5.
Visando colaborar com essas iniciativas, aproveita-se o ensejo para tratar também
da publicação do Decreto Municipal nº 045/20, de 06 de abril de 2020, que “dispõe sobre

a redução da circulação de pessoas nos acessos ao Município de São João da Barra, a fim
de evitar a propagação e a transmissão local do coronavírus”, que indica especial
preocupação com a circulação de trabalhadores do Porto do Açu.
6.
A Administração Portuária recomenda, com base na referida norma1, que todos os
membros do Comitê COVID-19, empresas instaladas, prestadores de serviços ou aqueles
que de qualquer maneira atuem no Porto do Açu disponibilizem uma declaração aos seus
colaboradores atestando que estes prestam serviços de natureza essencial2 no município
de São João da Barra.
7.
Informamos que, como medida complementar, está sendo estruturada pelas
empresas do porto, com apoio da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, São João da Barra
e SEST/SENAT, Centro de Triagem para verificação do atendimento às restrições definidas
nesses documentos. Essa medida é mais uma iniciativa que visa a saúde e segurança da
comunidade local e portuária. Detalhes sobre o funcionamento dessa medida serão
comunicados em informe específico.
8.
Sendo o que cabia para o momento, a Administração Portuária permanece à
disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

__________________________________
VINÍCIUS PATEL
Diretor de Administração Portuária
Porto do Açu Operações S.A.

Art. 2º - Ficam restritos de entrar no município, os veículos com registro de licenciamento, bem como seus ocupantes originários
de cidades com casos confirmados de coronavírus.
§1º - Excetua-se da restrição prevista no caput deste artigo:
[...]
IV- os moradores com residência fixa devidamente comprovada no Município de São João da Barra, através de:
[...]
e) Declaração do empregador para colaborador/funcionário que esteja prestando serviço de natureza essencial no Município de
São João da Barra (grifo nosso)
2
Conforme definidos no Art. 3º e parágrafos do Decreto 10.282, de 20 de março de 2020, dentre outras normas sobre o tema.
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