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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 - Balancetes e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – fevereiro e março / 2022

- O Conselho recebeu os balancetes da Companhia Docas do Ceará, referentes aos meses de fevereiro e março / 2022. O
coordenador financeiro, Edgar Ribeiro, par�cipou da reunião e apresentou o demonstra�vo de resultado dos meses de
fevereiro e março / 2022, bem como os acompanhamentos mensais dos resultados econômico – financeiro, referentes
às receitas e despesas da CDC dos meses de fevereiro e março / 2022, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. O
Conselho ques�onou sobre a ausência de contrato para análise dos balancetes de assessoria contábil ao Conselho Fiscal
da CDC. O Conselho, embasado na comprovação do consumo médio mensal do úl�mo ano, solicita a revisão da conta de
água e esgoto referente ao período que houve vazamento causado acidentalmente, conforme comprovação da peça
danificada que foi subs�tuída.

 

2.2 - Juros e Multas – março / 2022

- O Conselho recebeu o relatório contendo o acompanhamento da apuração de juros e multas do mês de março / 2022.

 

2.3 – Cer�dões de Regularidade – maio / 2022

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

 

2.4 - NEFIL e Execução Orçamentária – março / 2022

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



 

2.5 – Relatório Gerencial – abril / 2022

- O Diretor Comercial, Mário Jorge Cavalcan�, compareceu à reunião e apresentou o Relatório Gerencial de abril de
2022. Quanto aos arrendamentos de áreas operacionais, o Conselho recomenda que a CDC avalie a subs�tuição de
EVTEA por chamamento público.

 

2.6 – Atas das 2368ª a 2372ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em abril / 2022

- Os conselheiros analisaram as atas das 2368ª a 2372ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e as Autorizações DIRPRE nºs 33 a
36, realizadas em abril/2022.

 

2.7 – Atas das 561ª e 562ª Reuniões Ordinárias do CONSAD

- Em seguida, o Conselho analisou as atas das 561ª e 562ª Reuniões Ordinárias do CONSAD. Quanto ao item 1.2 da ata
561ª Reunião Ordinária do CONSAD, que trata da aplicação do recurso da Secretaria Nacional de Portos e Transportes
Aquaviários, no qual o conselheiro de Administração ques�onou sobre a aplicação do recurso na aquisição de
elastômeros, tendo em vista que o �tulo da ação disponibilizada é “Construção e Pavimentação de Terminal de
Contêineres no Porto de Fortaleza/CE”, o Conselho solicita esclarecimento sobre o ques�onamento do Conselheiro.
Ainda na análise da referida ata da 561ª Reunião Ordinária, no tocante ao conhecimento pela Diretoria do Porto do
Mucuripe sobre a celebração de um memorando firmado com a empresa Stolthaven, para a construção do parque de
tancagem no Porto do Pecém/CE, o Conselho solicita manifestação da Diretoria se está sendo feita avaliação para
mi�gação dos riscos dos impactos da re�rada da tancagem do Porto do Mucuripe, tendo em vista que a movimentação
de combus�vel no Porto é uma receita importante. O Conselho analisou a ata da 562ª Reunião do CONSAD e solicita ser
informado sobre os custos da Companhia quanto à visita técnica às instalações portuárias e ins�tuições de Valência, na
Espanha, realizada pela Diretora-Presidente, informada no item 2.1 da citada ata, bem como sobre como ocorreu o
processo de seleção da par�cipante do curso.

 

2.8 – Pendências –

 

- 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 31/2022/CONSAD-CDC, informou que o Colegiado
registrou na ata da 562ª Reunião Ordinária que, a cada reunião, tem solicitado à Diretoria atualização sobre o assunto,
tendo a Diretora-Presidente informado que a inves�gação encontra-se em andamento, sob sigilo, na Polícia Federal. O
Colegiado comunica que, tão logo receba o relatório da Comissão da Sindicância, o mesmo será disponibilizado ao
CONFIS. O Conselho con�nuará acompanhando o assunto.

 

- Relatório Auditoria Externa – 1º trimestre/2020 - A DIAFIN, por meio do Comunicado nº 5/2022/DIAFIN-CDC,
informou que foi promovida uma reunião com os setores envolvidos (COBRANÇA, CONTAS A RECEBER E
CONTABILIDADE), ficando definidos os come�mentos necessários para a provisão do registro de forma manual, para o
segundo trimestre de 2022, até que seja implantado o sistema de ERP. O Conselho re�ra a pendência e solicita que a
AUDIPLAC – Auditoria e Assessoria Contábil S/S, empresa de prestação de serviço de auditoria externa da CDC, observe
se o controle informado atende ao que é preciso.

 

- Relatório de Auditoria Externa referente ao 1º trimestre / 2021 - A�vo compensado – convênio CVT - A DIAFIN, por
meio do Comunicado nº 5/2022/DIAFIN-CDC, informou que, para que possa promover a regularização da pendência
referente ao a�vo compensado – convênio CVT, necessário se faz que tenha a definição do direito de propriedade de
bens do Convênio CVT.   Informou, ainda, que reiterou e-mail para DIEGEP-CDC, que é a área responsável pelo convênio
CVT, que em resposta informou que enviou e-mail à Superintendente da Secretaria do Patrimônio da União do Ceará -
SPU, solicitando resposta quanto ao o�cio enviado em 23/12/21, sobre  a definição do direito de propriedade de bens do
Convênio CVT e também, ra�ficou que foi enviado os documentos solicitados no OFÍCIO SEI N° 327682/2021/ME. O
Conselho con�nuará acompanhando o assunto.

 

- Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros - janeiro / 2022 –
Arrendamento do MUC01 - A DIEGEP, por meio do Comunicado nº 65/2022/DIEGEP-CDC, informou que a CODINF está
tomando providências quanto ao planejamento de contratações da coordenadoria, constando três contratações
referentes às obras de derrocamento do berço 103, no Porto de Fortaleza. São elas: 1. Realização de análises técnicas e
elaboração de ante-projeto para levantamento das necessidades para elaboração dos projetos básico e execu�vo das



obras de derrocagem; 2. Elaboração dos projetos básico e execu�vo para subsidiar a execução das obras de derrocagem;
3. Execução das obras de derrocagem para adequação da profundidade do berço 103 no Porto de Fortaleza-CE. Informou
que a previsão de início é maio/2022 e que o prazo para conclusão só poderá ser es�mado após a conclusão das etapas
1 e 2. Comunicou que o prazo para a conclusão das etapas 01 e 02 seria de 420 dias.  Quanto à solicitação do CONFIS a
respeito da produ�vidade atual da movimentação do arrendamento, informou que a CODGEP encaminhou o
detalhamento de produ�vidades ocorridas, referente à movimentação do trigo nas operações realizadas pela Tergran no
berço 103, medida nos úl�mos 12 meses, conforme Comunicado nº 563/2022/CODGEP-CDC/DIEGEP-CDC. Comunicou
que a consignação média anual por navio é de 24.001 ton, conforme detalhado no Comunicado nº 578/2022/CODGEP-
CDC/DIEGEP-CDC. O Conselho dá-se por sa�sfeito e recomenda que o Conselho de Administração da CDC acompanhe o
andamento do assunto.

 

- Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros - janeiro / 2022 – Scanner
- A DIEGEP, por meio do Comunicado nº 65/2022/DIEGEP-CDC, informou que a CODMAN realizou uma nova inspeção
juntamente com uma empresa especializada em scanner com a finalidade de verificação das condições do equipamento
atualizadas devido ao longo lapso temporal entre a primeira inspeção, que foi realizada em 04/11/2020, o qual  deu
embasamento para o estudo de viabilidade e Nota técnica pautadas em DIREXE, bem como para trazer uma
asser�vidade maior ao processo de contratação uma vez que a empresa tem como sua exper�se as competências
necessárias para manutenção e recuperação de escâneres. Informou, ainda, que durante a inspeção, foi constatado que
será necessária a recuperação geral com troca de peças e também serviço de recuperação das estruturas do
equipamento. A área informou que está elaborando um processo para recuperação, com previsão de finalização e de
envio para o setor de contratações (CODCOL) até 23/05/2022. Conforme prazos internos es�mados de 180 dias, a
assinatura de contrato seria até 19/11/2022. Tendo em vista que o scanner é uma questão estratégica e que está ligado
ao alfandegamento do Porto, o Conselho dá conhecimento ao CONSAD e sugere que acompanhe a situação da
recuperação do scanner. O Conselho, ainda, solicita ser informado sobre como está sendo realizado o escaneamento
atualmente (qual equipamento).

 

- Ata da 560ª Reunião Ordinária do CONSAD – Demandas da RFB - Alfandegamento do Porto de Fortaleza - A DIEGEP,
por meio do Comunicado nº 65/2022/DIEGEP-CDC, encaminhou os planos de ação referentes ao alfandegamento,
conforme documentos SEI: 1 – Plano de Ação - RFB INFRA e 2 - Plano de Ação - RFB SISPORT. O Conselho re�ra a
pendência e registra preocupação quanto à manutenção do alfandegamento do Porto, tendo em vista os status das
ações (não iniciados e parados) e a quan�dade de ações necessárias.

 

- Ata da 560ª Reunião Ordinária do CONSAD – Contratação Dragagem/Levantamento Ba�métrico - A DIEGEP, por meio
do Comunicado nº 65/2022/DIEGEP-CDC, informou que a contratação de estudos para levantamento ba�métrico foi
enviada ao setor de licitações e contratos em 06/09/2021, através do processo SEI 50900.000708/2021-28. Em consulta
ao andamento do processo, verificou-se que a CODJUR apresentou parecer jurídico referentes ao Termo de Referência e
Nota Técnica elaborados pela CODCOL. Tal parecer possui pendências que devem ser atendidas pela CODCOL para
con�nuidade do processo. Informou, ainda, que, tomando-se por base a média de dias de cada fase do processo de
contratações, o contrato de ba�metria seria assinado no final de agosto de 2022. O Conselho con�nuará acompanhando
o assunto.

 

- Atas das 2365ª a 2367ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em março / 2022 - A
Diretoria da Presidência, por meio do Comunicado nº 11/2022/DIREXE-CDC, esclarecendo a Decisão DIREXE nº
43/2022, sobre a contratação emergencial de manutenção das instalações civis e prediais do Porto de Fortaleza,
informou que em 12/04/2021 foi nomeado novo coordenador na CODINF. Ao analisar as condições contratuais do
contrato vigente de manutenção das instalações civis, o citado gestor verificou falhas e pontos de melhorias necessários
para atendimento às demandas do Porto de Fortaleza e para garan�r a correta medição e execução do
contrato. Informou que, em função do tempo inves�do para esta reanálise e mudança de diretrizes, a CODINF concluiu o
extenso trabalho de levantamento de demandas de materiais, equipamentos e mão de obra e protocolou a Solicitação
de Serviço do novo processo de contratação de manutenção civil e predial em 22/07/2021, ressaltando que o contrato
vigente se encerraria em 06/11/2021. Comunicou que, atentando-se ao risco de não conclusão da contratação até o
término do contrato vigente e tendo em vista a essencialidade deste serviço para as operações portuárias, a área técnica
solicitou a contratação direta, através de dispensa de licitação, em caráter emergencial, de serviço manutenção das
instalações civis e prediais do Porto de Fortaleza. O Conselho solicita ser informado sobre a situação atual da licitação.

 

- 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 39/2022/DIRPRE-CDC,



encaminhou Relatório Supervisão Ministerial, contendo a atualização das ações da CDC em relação às recomendações
que constam no Relatório - Supervisão Ministerial - CDC. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

- Relatório de Contratos  – Prazos para as novas contratações - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº
 39/2022/DIRPRE-CDC, informou que as novas contratações são compa�bilizadas pela CODCOL, com base nas
prioridades definidas pelo diretor de cada área, bem como nos prazos de vencimentos e cri�cidade. Os processos
referentes às renovações de contratos estão sendo priorizados e iniciados em tempo hábil para que não haja
descon�nuidade dos serviços. Como forma de controle, a CODCOL preenche diariamente planilha com informações
sobre o andamento de cada processo. Informou que a DIRPRE acompanha semanalmente a planilha com a evolução das
contratações. Comunicou que, como já é sabido, o RILC foi atualizado com base na Lei nº 13.303/2016, concedendo mais
flexibilidade às áreas e conferindo maior agilidade aos 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 39/2022/DIRPRE-CDC, informou que a CDC permanece aguardando o retorno dos autos
à vara de origem. O Conselho con�nuará acompanhando o assunto.

 

- 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
 39/2022/DIRPRE-CDC, informou que, considerando as indagações deste conselho quanto ao acordo feito no processo
SEI nº 50900.001157/2021-10, decidiu-se por não seguir com nenhum �po de acordo no processo seguinte,
nº 50900.000307/2022-59, considerando orientação também deste conselho quanto à criação de norma�vo para esta
finalidade. Informou que a CDC tem ensejado esforços para levantar outros norma�vos existentes em outras Docas,
porém até o presente momento só �veram retorno de um porto. Considerando que se trata de um assunto complexo, de
uma situação pouco recorrente no porto, e o volume de serviço do jurídico, considerando também que a recomendação
deste conselho foi recebida há um pouco mais de 2 meses, a solução para esta situação está em análise. Tendo em vista
que a DIRPRE informou que está tomando providências, o CONFIS encerra o acompanhamento.

 

- 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  39/2022/DIRPRE-CDC, informou que tendo em vista a
impossibilidade de "recons�tuição" de documento que não exis�u, considera que apesar da diretoria anterior não ter
respeitado integralmente as formalidades exigidas pelo norma�vo interno da Companhia, a referida Proposta
Orçamentária de 2020 obedeceu aos regramentos da Lei Orçamentária Anual – LOA,  e foi devidamente aprovada pelo
Ministério da Economia e Congresso Nacional, conferindo conformidade e legalidade ao ato.  Comunicou que desta
forma não foi iden�ficada alterna�va viável para sanar tal falha processual ocorrida em 2019, ou seja, antes da diretora
assumir a presidência da companhia. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

- Cer�dões de Regularidade – março / 2022 – IPTU – A DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº 39/2022/DIRPRE-CDC,
informou que a CODJUR ra�fica o posicionamento que mesmo as áreas arrendadas aos privados dentro do porto
organizado encontram-se cobertas pela imunidade tributária, enquanto a sentença transitada em julgado permanecer
eficaz. Informou que, vale recordar que além da referida sentença judicial, a CDC ainda detém de um parecer
administra�vo oriundo da própria SEFIN, que, de igual modo, compreende que todas as áreas do porto estão
contempladas com a imunidade, inobstante as áreas arrendadas. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

- Atas das 554ª e 555ª Reuniões Ordinárias do CONSAD – Plano de Transformação Digital - PTD - A DIRPRE, por meio do
comunicado SEI nº 39/2022/DIRPRE-CDC, informou que, como primeiro ponto de esclarecimento, destaca-se a definição
do Plano de Transformação Digital, estratégia do governo federal para provimento de serviços digitais aos cidadãos,
iniciando-se pela iden�ficação dos serviços prestados pelo órgão, mapeamento do estado atual, unificação de canais, e
digitalização desses serviços. Dessa forma, o PTD do Porto de Fortaleza tem o obje�vo de prover um canal único no qual
seus clientes e demais usuários do porto possam requisitar e acompanhar os serviços prestados. Informou que devido
ao cenário existente para a TI da Companhia quando da elaboração dos planos de ação do setor para saneamento dos
inúmeros problemas e necessidades iden�ficados, definiu-se o prazo de junho de 2022 para conclusão do PTD da
empresa, priorizando demandas com maior gravidade como por exemplo, segurança, storage, CFTV, OCR, catracas e
cancelas, entre outros. Comunicou que a DIEGEP, assim como a CODTEI, sempre que ques�onados sobre o andamento
do Plano de Transformação Digital têm prontamente informado o andamento dos trabalhos, destacando que o prazo
definido para conclusão é junho de 2022. Quanto ao outro ques�onamento apresentado, acerca dos sistemas
informa�zados da Companhia, ressaltou a contratação efe�vada de desenvolvedores de so�ware para as a�vidades de
sustentação e evolução do sistema SISPORT e outros que se fizerem necessários. No entanto, como amplamente



recomendado pelas boas prá�cas da área, assim como pelos órgãos de controle, soluções que sejam ofertadas pelo
mercado, como o ERP, por exemplo, devem ser priorizadas em detrimento de desenvolvimento próprio, por questões
tanto técnicas como econômicas. Assim, as funcionalidades e os so�wares desenvolvidos pela CDC, através desse
contrato de desenvolvedores, serão aqueles afetos à operação portuária e outros que sejam tão par�culares à CDC que
não seriam encontrados no mercado ou que demandariam tanto esforço para ajustes e modificações que se tornariam
mais dispendiosos que o desenvolvimento próprio. Concluiu informando que o desenvolvimento do PTD da empresa
ainda está no prazo e deve ser concluído a contento, a especificação do sistema de ERP está em andamento pela
comissão designada para tal e os sistemas afetos à operação portuária serão sustentados e aprimorados pela equipe de
desenvolvedores contratados para este fim, através de metodologia de priorização que será discu�da periodicamente
com o Comitê Estratégico de TI da empresa. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

- Apresentação CODINF e Apresentação CODTEI – Relatório de Indisponibilidade CODTEI - A DIRPRE, por meio do
comunicado SEI nº  39/2022/DIRPRE-CDC, encaminhou relatório de indisponibilidade para o sistema de CFTV, conforme
anexo, observando as a�vidades do mês de abril de 2022. Observou que são expurgados do relatório equipamentos que
estejam inoperantes devido a fatores alheios ao sistema de CFTV, como manutenção dos postes, por exemplo, visto que
o obje�vo desta análise é monitorar a situação de instabilidade do sistema, que perdurava por muitos anos. Como ação
mi�gadora para estes casos, a CODTEI busca suprir a cobertura das câmeras inoperantes com reposicionamento de
outras câmeras e /ou instalações adicionais. Ressaltou que a geração do presente relatório foi brevemente suspensa em
função da reestruturação do sistema para melhorias na coleta de informações do circuito de CFTV, como informado
durante a reunião do CONFIS em que foi apresentada metodologia para solução da alta indisponibilidade do sistema de
CFTV. Tal intervalo de manutenção ocorreu em função da necessidade de aprimoramento na infraestrutura em que o
sistema de monitoramento encontra-se instalado e nas dire�vas de configuração do mesmo para melhorias no processo
de coleta de informações dos a�vos. Comunicou, ainda, que a Diretoria ainda está analisando a viabilidade da inclusão
das informações referentes ao relatório compara�vo de indisponibilidade do sistema de CFTV, exposto pelo
Coordenador da CODTEI, no Relatório Gerencial da CDC, devendo esta pendência ser respondida na reunião do CONFIS
de junho/2022. O Conselho aguarda a inclusão da informação no relatório gerencial e solicita que no referido relatório
possua informações de quantas câmeras estão em funcionamento e quantas não funcionam.

 

- Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros - janeiro / 2022 –
Contratação de seguro patrimonial para o Porto de Fortaleza - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº
 39/2022/DIRPRE-CDC, informou que a recomendação foi acatada pela Coordenadoria de Administração, área técnica
responsável para adotar providências sobre o assunto, que se comprometeu a entrar em contato com o referido porto
para solicitar informações que possam gerar apoio na efe�vação da contratação por parte da CDC. Informou que
a COADMI é subordinada à DIAFIN, diretoria para a qual a DIRPRE recomenda que a referida pendência seja transferida.
O Conselho con�nuará acompanhando o assunto e transfere o assunto para a DIAFIN.

 

- Ata da 560ª Reunião Ordinária do CONSAD – Plano de Funções Comissionadas e de Gra�ficações Técnicas da CDC - A
DIRPRE, por meio do comunicado SEI nº 39/2022/DIRPRE-CDC, encaminhou o anexo I e o anexo II, contendo as
informações solicitadas. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

- Ata da 560ª Reunião Ordinária do CONSAD – Termo de Cisão e Convênio de Adesão - A DIRPRE, por meio do
comunicado SEI nº 39/2022/DIRPRE-CDC, informou as 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. Informou
que as alterações procedidas foram realizadas devido às solicitações da PREVIC quando da sua análise dos documentos
referentes à cisão, conforme PARECER Nº 476/2021/CTR/CGTR/DILIC. Encaminhou, ainda, as recomendações quanto às
alterações no Convênio de Adesão ao Plano PBP-CDC. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

- Ata da 560ª Reunião Ordinária do CONSAD – Contratação de serviços de vigilância patrimonial - A DIRPRE, por meio
do comunicado SEI nº 39/2022/DIRPRE-CDC, informou que o contrato de vigilância armada atual tem seu termino
previsto para 31 de maio de 2022.  Com relação ao processo de licitação a companhia está finalizando os trâmites
internos para disponibilizar o contato para assinatura da empresa vigilância vencedora do processo licitatório, contrato
este que deverá ser assinado ainda na primeira quinzena de maio. Portando não haverá descon�nuidade dos serviços
prestados. O Conselho ques�onou se o referido contrato foi assinado, o que foi informado que a assinatura está prevista
para segunda quinzena de maio e que o contrato de vigilância armada atual será prorrogado por mais 4 meses. Diante da
resposta recebida, o Conselho solicita esclarecimento quanto à prorrogação do contrato atual, tendo em vista a
assinatura de novo contrato.

 



- Ata da 560ª Reunião Ordinária do CONSAD – Lançamento de dados no SIOP - A DIRPRE, por meio do comunicado SEI
nº  39/2022/DIRPRE-CDC, informou que, conforme registrado no Processo SEI nº 50900.000002/2021-66, foram
lançadas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, todas as execuções de despesas realizadas em 2021
até a data requerida no O�cio de referência (25/03/2022), bem como foram realizados os devidos ajustes mensais
rela�vos ao acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais de 2021. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

- Ata da 560ª Reunião Ordinária do CONSAD – Relatório de comissões de sindicâncias - A DIRPRE, por meio do
comunicado SEI nº 39/2022/DIRPRE-CDC, encaminhou planilha contendo as informações solicitadas. O Conselho dá-se
por sa�sfeito.

                                                         

 

2.9 – Relatório de Contratos

- O Conselho recebeu o relatório de contratos, atualizado até o dia 13/05/2022, contendo as informações solicitadas.

 

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 02/22

- A Coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, compareceu à reunião e apresentou a Diligência de pagamento AUDINT nº
02/2022.

 

3.3 – Avaliação do Plano de Trabalho do CONFIS – agosto /2021 a abril /2022

- O Conselho Fiscal, sob supervisão da respec�va Presidente, procedeu à avaliação do plano de trabalho do CONFIS,
referente ao período de agosto / 2021 a abril / 2022 (em anexo).

 

3.4 – Elaboração do Plano de Trabalho do CONFIS – junho /2022 a maio / 2023

- O conselho procedeu à elaboração do plano de trabalho do CONFIS, referente ao período de junho/2022 a maio/2023
(em anexo).

 

3.5 – Ata da 56ª Assembleia Geral Ordinária e 135ª Extraordinária da CDC, realizada em 25/04/2022, sujeita à
aprovação pela JUCEC

- O CONFIS recebeu a ata da 56ª Assembleia Geral Ordinária e 135ª Extraordinária da CDC, realizada em 25/04/2022,
sujeita à aprovação pela Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC. O Conselho chama atenção ao registro na citada
ata da assembleia, quanto às recomendações feitas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para aprimorar as
demonstrações financeiras da CDC para os próximos exercícios.

 

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

 

- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, a Presidente agendou a próxima reunião para o dia
24/06/2022 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, 20 de maio de 2022
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