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1. ABERTURA DOS TRABALHOS

 

- A Presidente do Conselho deu boas vindas a todos e em seguida passou para o primeiro item de pauta.

 

2. ORDEM DO DIA:

 

2.1 - Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros - janeiro / 2022

- O Conselho recebeu o Relatório de Análise das Contas do Balancete da Companhia Docas do Ceará, referente ao mês
de janeiro / 2022, apresentado pela Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, que assessora este Colegiado. O
coordenador financeiro, Edgar Ribeiro, par�cipou da reunião e apresentou o acompanhamento mensal dos resultados
econômico – financeiro, referente às receitas e despesas da CDC do mês de janeiro / 2022, esclarecendo as dúvidas dos
conselheiros. Em análise dos dados apresentados pela Controller, bem como pelo Coordenador Financeiro, o Conselho
observou informações registradas incorretamente no citado relatório referente ao balancete analisado, solicitando as
devidas re�ficações, o que foi realizado pela Controller. O Conselho comunicou que, após consultoria de avaliação de
riscos, o Porto de Imbituba/SC realizou licitação para contratação de seguro patrimonial. Diante dessa informação, o
Colegiado recomenda que a CDC, após consulta ao Porto de Imbituba, avalie realizar contratação de seguro patrimonial
para o Porto de Fortaleza. No tocante ao arrendamento do MUC01, o Conselho explanou que recebeu a seguinte
informação da SNPTA: “O futuro arrendatário deverá realizar a antecipação de valores de arrendamento à Autoridade
Portuária de valor certo, atualizado, de R$ 8.261.099,43 (data-base fevereiro/2020), correspondente a obras de
derrocamento no Porto de Fortaleza, berço 103. Assim, para adequação do berço, caberá ao futuro arrendatário do
MUC01 antecipar o pagamento a Autoridade Portuária de valor certo, atualizado, de R$ 8.261.099,43, correspondente à
realização de obra de melhoria no berço de atracação 103, contemplando o derrocamento para aprofundamento no
berço de atracação à profundidade mínima de -13,0m DHN, de forma a obter o calado na baixa-mar de pelo menos
12,0m. Dessa forma, além de tornar o berço 103 apto para receber embarcações de maior porte, também possibilitará a
ampliação da prancha média operacional. Informou, ainda, que na modelagem não foi considerado prazo para execução
da obra pela CDC, mas entende-se que deva ser executado no curto prazo, uma vez que o arrendatário poderá alegar
que a não execução dessa obra poderá impactar no a�ngimento das seguintes metas: prancha geral média anual de no
mínimo 550 t/h; consignação média anual de 30.000 toneladas por navio.” Diante dessas informações, o Conselho



solicita apresentação do plano de execução da obra, bem como ser informado da produ�vidade atual da movimentação
do referido arrendamento, visando verificar o atendimento das referidas metas. O Conselho solicita, ainda, ser
informado sobre a situação atual do scanner.

 

2.2 - Juros e Multas – janeiro e fevereiro / 2022

- O Conselho recebeu os relatórios contendo os acompanhamentos das apurações de juros e multas dos meses de
janeiro e fevereiro / 2022.

 

2.3 – Cer�dões de Regularidade – abril / 2022

- O Conselho recebeu as cer�dões municipais, estaduais e federais solicitadas, expedidas no mês de abril/2022.

 

2.4 - NEFIL e Execução Orçamentária – fevereiro / 2022

- O Conselho recebeu o NEFIL e o relatório de Execução Orçamentária, referentes ao mês de fevereiro/2022.

 

2.5 – Relatório Gerencial – março / 2022

- O Diretor Comercial, Mário Jorge Cavalcan�, compareceu à reunião e apresentou o Relatório Gerencial de março de
2022.

 

2.6 – Atas das 2365ª a 2367ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em março / 2022

- Os conselheiros analisaram as atas das 2365ª a 2367ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e as Autorizações DIRPRE nºs 23 a
25 e 27 a 31, realizadas em março/2022. Em análise da ata 2365ª Reunião Ordinária, o Conselho solicita esclarecimentos
quanto à Decisão nº 043/2022/DIREXE-CDC, inclusive quanto às datas informadas na referida decisão.

 

2.7 – Ata da 560ª Reunião Ordinária do CONSAD

- Em seguida, o Conselho analisou a ata da 560ª Reunião Ordinária do CONSAD. Quanto ao item 1.2 da citada ata, que
trata do Plano de Funções Comissionadas e de Gra�ficações Técnicas da CDC, o Conselho solicita que seja encaminhada
a documentação que foi enviada ao CONSAD. No tocante ao item 2.5 da ata, o Conselho solicita apresentação das
principais alterações realizadas nos documentos do Termo de Cisão e Convênio de Adesão, referentes à Cisão do atual
Plano de Bene�cios Previdenciários Portus – PBP1. Concernente ao item 2.7, que trata da contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, o Confis solicita ser informado sobre quais as
providências para evitar a descon�nuidade do serviço. Ainda na análise da ata, o Conselho solicita que seja encaminhada
a documentação apresentada no item 3.1.1.1, sobre o andamento das a�vidades referentes às demandas da RFB em
relação ao alfandegamento do Porto de Fortaleza. Quanto ao item 3.1.1.3, que trata da Dragagem/Levantamento
Ba�métrico, o Conselho solicita ser informado quanto à situação atual da contratação. Com relação ao item 3.1.2.2, que
trata do lançamento de dados no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, o Conselho solicita ser
informado sobre o atendimento do prazo de até 25/03/2022 para os ajustes. O Conselho solicita, ainda, que seja
apresentado ao Colegiado relatório contendo as comissões de sindicâncias cons�tuídas com os respec�vos objetos e
prazos.

 

2.8 – Pendências –

 

O Conselho solicita que as manifestações em resposta às pendências sejam mais obje�vas em relação ao que foi
indagado, sendo verificadas sua adequação ao que foi perguntado previamente pela AUDINT, bem como que as
respostas dos ques�onamentos contenham manifestação de aprovação das respec�vas Diretorias.

 

- Relatório de Auditoria Externa referente ao 3º trimestre / 2021 – Relatório do Comitê de Auditoria - O CONSAD, por
meio do Comunicado nº 17/2022/CONSAD-CDC, informou que, em contato com a ex-Conselheira Simone Bissoto, não
caberia assinatura e análise dos referidos relatórios, tendo em vista que na época de sua elaboração (fevereiro 2022), a
mesma não fazia mais parte do citado Comitê. O CONSAD ra�ficou o entendimento da Conselheira e encaminhou a
manifestação ao Conselho Fiscal. O Conselho dá-se por sa�sfeito esclarecendo que a intenção era dar a ela a
oportunidade de manifestação, caso fosse do interesse, tendo em vista que se referem ao período em que a conselheira
era membro do CONSAD e do COAUDI.



 

- Ata da 557ª Reunião Ordinária do CONSAD e Ata da 54ª Reunião Extraordinária do CONSAD – Auto de Infração
Administra�va CLALF/FOR - O CONSAD, por meio do Comunicado nº 17/2022/CONSAD-CDC, informou que a Diretoria
ins�tuiu, por meio da Portaria nº 085/2022, Comissão para apuração de responsabilidade dos fatos elencados no
Parecer da AUDINT nº 003/2022 e que, tão logo a Comissão conclua os trabalhos, o relatório final será subme�do aos
Conselhos. O Conselho con�nuará acompanhando o assunto.

 

- Atas das 558ª e 559ª Reuniões Ordinárias do CONSAD – Falhas textuais - O CONSAD, por meio do Comunicado nº
17/2022/CONSAD-CDC, informou que a re�ficação do documento constará na ata da próxima reunião do Conselho de
Administração. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

- Relatório Auditoria Externa – 1º trimestre/2020 - A CODFIN, por meio do comunicado SEI nº 72/2022/CODFIN-
CDC/DIAFIN-CDC, ra�ficou que con�nua trabalhando “na iden�ficação dos créditos não iden�ficados, gerando Notas de
Créditos e aguarda a implantação do Sistema de ERP que contemplará o Sistema Financeiro, para proceder com o
registro da PCLD”. O Conselho solicita que seja vista outra forma de realizar o registro da PCLD, tendo em vista que,
conforme cronograma enviado, a conclusão de implantação do ERP não está prevista para este ano.

 

- Relatório de Auditoria Externa referente ao 1º trimestre / 2021 - A�vo compensado – convênio CVT - A CODFIN, por
meio do comunicado SEI nº 72/2022/CODFIN-CDC/DIAFIN-CDC, informou que con�nua aguardando a resposta do O�cio
7/2021/DIRCOM-CDC, enviado a SPU do Ceará, conforme dados anexados no processo SEI n° 50900.000957/2021-13,
para prosseguir com os registros contábeis referentes às definições dos bens. O Conselho con�nuará acompanhando o
assunto.

 

- Atas das 554ª e 555ª Reuniões Ordinárias do CONSAD – Plano de Transformação Digital - PTD - A CODTEI, por meio do
comunicado SEI nº 52/2022/CODTEI-CDC/DIEGEP-CDC, informou que a elaboração do Plano de Transformação Digital da
CDC está no prazo es�mado em relação ao planejado. Ressaltou que a a�vidade “Definição da estratégia de Unificação
de canais digitais”, prevista para ter término em março de 2022, será concluída, oportunamente, junto à a�vidade
“mapeamento de interfaces” com final previsto para maio de 2022. Essa modificação dá-se pela oportunidade de
definição asser�va da estratégia de unificação de canais em função do universo de interfaces existentes e/ou
necessidades de novas implantações para melhor interoperabilidade de sistemas. Informou que foram iniciadas, no mês
de março, as a�vidades de “Definição da estratégia de Unificação de canais digitais e Levantamento de sistemas
(Interoperabilidade de sistemas)”. Informou, ainda, que as a�vidades acima citadas estão em andamento com previsão
de término de maio de 2022 para “Definição da estratégia de Unificação de canais digitais” e abril de 2022 para
“Levantamento de sistemas (Interoperabilidade de sistemas)”. Tendo em vista ausência de resposta obje�va, bem como
protelações con�nuas, o Conselho solicita que a DIRPRE apresente, na próxima reunião, as ações para cumprimento
desta pendência e de outras relacionadas ao PTD, considerando os riscos, inclusive aqueles rela�vos ao alfandegamento
da empresa, em função da ausência de sistema de TI. O conselho solicita a adoção de soluções alterna�vas e imediatas
ao ERP, bem como a demais pendências relacionadas à ausência de sistemas de TI, tendo em vista o significa�vo decurso
de prazo entre a invasão do sistema da companhia e o momento atual, sem contudo ser apresentada solução e, ainda,
com previsão de solução prevista somente para o longo prazo.

 

- Apresentação CODINF e Apresentação CODTEI – Relatório de Indisponibilidade CODTEI - A CODTEI, por meio do
comunicado SEI nº 52/2022/CODTEI-CDC/DIEGEP-CDC, informou que, quanto ao relatório de indisponibilidade do
sistema de CFTV citado nas pendências a serem apresentadas, reiterou a condição de estar executando os processos de
reestruturação do sistema de monitoramento em função de novo mapeamento de conexões e fibras para melhorar a
coleta de indicadores no sistema de CFTV. Tendo em vista ausência de resposta obje�va, bem como protelações
con�nuas, o Conselho solicita que a DIRPRE apresente, na próxima reunião, as ações para cumprimento da pendência,
considerando os riscos rela�vos inclusive ao alfandegamento da empresa.

 

- Contêineres desaparecidos no Porto de Fortaleza - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº 30/2022/DIRPRE-CDC,
informou que tão logo tenha ciência da conclusão do inquérito policial, encaminhará o documento ao CONFIS, para
conhecimento. O Conselho re�ra a pendência e aguarda o envio da conclusão do inquérito policial.

 

- Relatório de Auditoria Externa referente ao 3º trimestre / 2021 - Integralização do Capital - A DIRPRE, por meio do
comunicado SEI nº 30/2022/DIRPRE-CDC, informou que consta no edital de convocação da próxima AGO / AGE a
homologação do aumento do capital social da CDC. O Conselho dá-se por sa�sfeito.



 

- Ata da 557ª Reunião Ordinária do CONSAD e Ata da 54ª Reunião Extraordinária do CONSAD - Ações apresentadas
para subsidiar a nova Visita Ministerial 2022-2023 - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº 30/2022/DIRPRE-CDC,
encaminhou planilha, contendo a atualização das ações da CDC em relação às recomendações que constam
no Relatório - Supervisão Ministerial - CDC. O Conselho solicita que a planilha apresentada seja atualizada tendo em vista
constar na mesma prazos já vencidos.

 

- Atas das 2361ª a 2364ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em fevereiro / 2022 -
Disponibilização de processos - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº 30/2022/DIRPRE-CDC, informou que acata a
solicitação e enviará os respec�vos processos para a unidade SEI CONFIS. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

- Relatório de Contratos  – Prazos para as novas contratações - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI
nº 30/2022/DIRPRE-CDC, encaminhou manifestação da CODCOL informando que as citadas planilhas vêm sendo
acompanhadas e atualizadas com os andamentos processuais diariamente, bem como encontra-se em fase de
contratação pelo CIEE estagiário já selecionado pela CDC. O Conselho considera que a resposta não atendeu à
recomendação emi�da e solicita à DIRPRE quais as providências adotadas para evitar novas contratações emergenciais e
efe�va gestão dos contratos.

 

- Relatório de Contratos  – Planilha com ausência de informações - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº
 30/2022/DIRPRE-CDC, encaminhou manifestação da CODCOL informando que foi incluída na planilha coluna de
observações/status atualizada com fase/andamento dos processos. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

- Relatório de Auditoria nº 02/2017 – Exame das Demonstrações Contábeis 2016 – CONVÊNIO CVT – A DIRPRE, por
meio do comunicado SEI nº 30/2022/DIRPRE-CDC, encaminhou manifestação da CODJUR informando que, no que diz
respeito ao Processo Judicial nº0035100-26.1996.5.07.0005 (CONVÊNIO CVT), que acarretou bloqueio das contas da
CDC, comunicando que no dia 29.03.22 o Agravo de Pe�ção oposto pela CDC fora indeferido pelo Poder Judiciário (TRT
7ªRegião), mantendo-se a decisão de piso. Acrescentou que: considerando o indeferimento do agravo de pe�ção
interposto, e por conseguinte, a manutenção da decisão no curso da execução que negou a liberação do saldo
remanescente bloqueado, em prol das demais execuções em curso; e, considerando, ainda, que a CDC não detém de
qualquer execução em aberto, para disponibilização do valor bloqueado, após o retorno do processo à vara de
origem, será renovado o pedido de liberação dos valores remanescentes. O Conselho con�nuará acompanhando a
questão.

 

- Atas das 2353ª a 2356ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Atas das 40ª e 41ª Reuniões Extraordinárias da DIREXE e
Autorizações DIRPRE realizadas em dezembro / 2021 – Acordo Judicial - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº
30/2022/DIRPRE-CDC, informou que a CDC solicitou informações às outras Companhias Docas acerca do procedimento
ou existência de norma�vo interno u�lizado para balizar a tomada de decisão da Gestão acerca de eventuais acordos
judiciais. Ainda, informou que, até a data de 06.04.22, apenas duas Companhias �nham respondido. A Companhia Docas
do Pará – CDP informou que não existe norma�vo interno na Companhia sobre a matéria. O Porto de Santos
encaminhou sua Polí�ca de Assuntos Jurídicos cujo teor regulamenta a celebração de acordos administra�vos e judicias
de processos em curso. Informou, ainda, que a CDC, por meio de benchmarking, con�nuará analisando a melhor forma
de proceder em relação ao assunto. O Conselho manifesta preocupação na demora da elaboração de norma�vo, tendo
em vista que já houve a Decisão nº 047/2022/DIREXE/CDC, decidindo pela não realizou acordo judicial em função
da ausência do norma�vo, procedimentos, competências e alçadas,  cuja elaboração foi sugerida pelo CONFIS.

 

- Relatório AUDINT nº 03/2021 – Relatório de Gestão Orçamentária e Planejamento Estratégico – Ausência de
documentos do SEI - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº 30/2022/DIRPRE-CDC, encaminhou manifestação
da CODJUR informando que conforme mo�vação con�da no Comunicado nº 12/2022/CODJUR-CDC/DIRPRE-CDC, datado
de 08 de fevereiro de 2022, na ó�ca da CODJUR, o instrumento jurídico apto a restaurar a legalidade de um ato
administra�vo que já foi pra�cado em descompasso com a sua norma de regência é a convalidação. Tomando por base
os esclarecimentos ofertados pela CODCON, ao que tudo indica, a Proposta Orçamentária de 2020 fora devidamente
aprovada Ministério da Economia e Congresso Nacional, bem como obedeceu aos regramentos da Lei Orçamentária
Anual – LOA, apesar de não ter respeitado integralmente as formalidades exigidas pelo norma�vo interno da
Companhia. O Conselho solicita posicionamento defini�vo da Diretoria da Presidência informando se a falha processual
foi, portanto, sanada, de acordo com a resposta apresentada.

 



- Cer�dões de Regularidade – março / 2022 – IPTU - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº  30/2022/DIRPRE-CDC,
encaminhou Comunicado da CODJUR manifestando-se sobre o assunto, em que, entre outras informações, comunicou
que além da obtenção do direito adquirido, proveniente da coisa julgada material, em função do trânsito em julgado da
mencionada ação declaratória, O PRÓPRIO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, JÁ EMANOU PARECER JURÍDICO RECONHECENDO
A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TODAS AS ÁREAS DO PORTO DE FORTALEZA, de modo que ra�ficou o posicionamento que
qualquer modificação superveniente do atual, terá efeitos ex nunc, não prejudicando os efeitos da coisa julgada em favor
do contribuinte, sendo vedada, portanto, qualquer retroação a ponto de cobrar valores inadimplidos sob o manto da
coisa julgada. Tendo em vista a resposta recebida, o Conselho solicita confirmação defini�va do entendimento de que
mesmo as áreas arrendadas aos privados dentro do porto organizado estarão cobertas pela imunidade tributária da
decisão judicial transitada em julgado.

 

- Atas das 2361ª a 2364ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em fevereiro / 2022 –
Cronograma das comissões de sindicâncias - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº  30/2022/DIRPRE-CDC,
encaminhou fluxograma de correição da AUDINT, conforme solicitado pelo conselheiro. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

2.8 – Relatório de Contratos

-           O Conselho recebeu o relatório de contratos, atualizado até o dia 11/04/2022, contendo as informações
solicitadas. Entretanto, não realizou a análise em função da demanda apresentada no item Relatório de Contratos -
Prazo para novas contratações. do item 2.8 - Pendências. 

 

3.     ASSUNTOS DIVERSOS

 

3.1 - Quadro de acompanhamento da Resolução CGPAR, Recomendações do Relatório AUDINT nº 05/2020 –
Passivo/Portus e Recomendações do Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão Nº 201802017 – CGU

- A Coordenadora da AUDINT, Theury Gomes de Oliveira Gonçalves, compareceu à reunião e explanou os quadros –
resumo da Resolução CGPAR – situação atual, Relatório AUDINT nº 05/2020 – Passivo/Portus, bem como o quadro de
acompanhamento das recomendações do Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão nº 201802017 – CGU,
dirimindo as dúvidas dos conselheiros.

 

3.2 - Diligência de pagamento AUDINT nº 01/22

- A Coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, compareceu à reunião e apresentou a Diligência de pagamento AUDINT nº
01/2022.

 

3.3 – Provisionamento de ações judiciais – 1º trimestre / 2022

- O Conselho recebeu os relatórios sobre o provisionamento de ações judiciais, referentes ao 1º trimestre/2022.

 

3.4 – Ressarcimento de empregados cedidos

- O conselho recebeu as informações referentes ao ressarcimento de empregado cedido, com posição de março de 2022.

 

3.5 – Receitas e Despesas – TMP

- O Conselho recebeu planilha contendo as receitas e as despesas do Terminal Marí�mo de Passageiros – TMP referente
ao mês de março/2022.

 

3.6 – Resultado das metas de gestão – 4º trimestre / 2021

- O Conselho recebeu relatório contendo resultado das análises de avaliação do cumprimento das Metas de Gestão
referente ao 4º trimestre/2021.

 

3.7 – Execução das metas de gestão – 1º trimestre / 2021

- O Conselho recebeu relatório contendo as execuções das metas de gestão do 1º trimestre/2022.

 



3.8 – Calendário de reuniões – 2022

- O conselho aprovou a programação das reuniões do CONFIS durante os meses de maio a dezembro /2022.

 

3.9 – Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos - 2º Semestre 2021

- O Conselho tomou conhecimento do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos, referente ao 2º
semestre/2022.

 

3.10 – O�cio nº 68/2022/DIRPRE-CDC, referente à Assembleia Geral  Ordinária e Extraordinária da CDC, marcada para
ser realizada em 25/04/2022

- O Conselho recebeu o o�cio nº 68/2022/DIRPRE-CDC, referente à Assembleia Geral Extraordinária da CDC, prevista
para ser realizada em 25/04/2022. Em cumprimento à solicitação do referido o�cio, bem como em atendimento do item
XVII do Regimento Interno do CONFIS, a Conselheira Maria Aparecida Carvalho par�cipará da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da CDC, representando o Conselho Fiscal.

 

3.11 – O�cio Circular SEI nº 1146/2022/ME, referente à publicação do Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR nº
9/2016 no sí�o eletrônico da Sest.

- O Conselho recebeu o O�cio Circular SEI nº 1146/2022/ME, referente à Resolução CGPAR nº 9/2016, informando que a
Secretaria publicou em seu sí�o eletrônico o Guia de Esclarecimentos da referida Resolução.

 

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, a Presidente agendou a próxima reunião para o dia
20/05/2022 e deu os trabalhos por encerrados, sobre os quais, eu, Mayara Brenda Sousa do Nascimento, Secretária,
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

 

 

Fortaleza, 19 de abril de 2022
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dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Mayara Brenda Sousa do Nascimento, Secretário(a), em 22/04/2022, às
13:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério
dos Transportes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5486483 e o código CRC
CA1C9F4A.

Referência: Processo nº 50900.000128/2021-31 SEI nº 5486483
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