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COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC 
Comitê de Auditoria – COAUD 

 
Ata da 66ª. Reunião Ordinária do Comitê de Auditori a – COAUD 

 
 
O Comitê de Auditoria reuniu-se ordinariamente às 8 horas do dia 19 de janeiro de 2022, na 
sede da Companhia Docas do Ceará – CDC, contando com a presença de Alfeu de Paula 
Fernandes e Romana Pires Freire França.  
 

1. Análise do PROCESSO SEI 50900.000029/2021-59 

 
Recebemos no dia 13/01/2022, o Processo de nº 50900.000029/2021-59 no sistema SEI, que 
trata do Programa de Integridade do ano 2022 e do Relatório de Integridade do ano de 2021, 
na análise  identificamos que o Item 3.2 –  Unidades Responsáveis pelo Programa de 
Integridade de  2022, o texto relativo a definição dos setores de OUVIDORIA e AUDINT 
estavam idênticos. apresentamos a questão a Coordenadora da Audint que confirmou nossa 
observação e  solicitou a Coordenadora da CODCON que tempestivamente procedeu a 
correção e já nos repassou o relatório corrigido. Recomendamos a aprovação do Programa 
de Integridade de 2022 e aprovação do Relatório  de Integridade de 2021.  
 
 

2. Pauta de Reunião com a DIREXE  
 
Os temas selecionados abaixo pelo COAUD serão abordados com as coordenadorias 
competentes após o encerramento do Balanço Patrimonial de 2021, após as análises 
encaminharemos para as coordenadorias e DIREXE nossas conclusões: 
  
(i) andamento dos trabalhos da Comissão formada para discutir a Política de Transações com 
partes Relacionadas; 
 
(ii) solicitar detalhamento do resultado do 5º. Ciclo do IG-SEST (CDC 5º lugar – evento IG-
SEST de 01/12/2021); 
 
(iii) com base na apresentação da CODTEI realizada na última reunião CONSAD, o COAUD 
poderá solicitar agendamento de uma reunião para melhor compreensão e acompanhamento 
do planejamento das demandas da área; 
(iv) acompanhar o plano de investimentos e melhorias da infraestrutura e tecnologia da CDC 
para o exercício de 2022, com a DIEGEP; 
(v) acompanhar com DIEGEP a evolução do(s) processo(s) de contratação (ou contratações) 
relacionados a manutenção da estrutura do Píer Petroleiro e do Cais do Porto; 
    
(vi) acompanhamento de questões tributárias (ex.: exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e 
COFINS);  
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(vii) compreender com a CODCON e outras áreas quais são as iniciativas da Companhia 
relacionadas aos temas de ASG – Ambiental, Social e Governança;  
(viii) acompanhar atendimento das pendências do Relatório de Supervisão Ministerial de 2020;  
  
(ix) compreender com a DIEGEP acerca da regularização de pendências junto à Receita 
Federal para questões de alfandegamento e a Notificação da Receita Federal quanto a falta de 
OCR; e 
(x) acompanhar a instalação e funcionamento das atividades de Corregedoria da CDC. 
 
2. Balancete 3º. Trimestre auditado. 
  
O COAUD permanece no aguardo do recebimento das Demonstrações Contábeis do 3º. 
Trimestre de 2021 auditado pela Auditoria Externa, porém  na data de hoje, de acordo com a 
Coordenadora da Audint o relatório enviado primeiramente pela Auditoria Externa estava com 
algumas inconsistências em relação as respostas dos departamentos da CDC e retornou para 
nova avaliação, ficando acordado com AUDINT que após o retorno será encaminhado para 
COAUD realizar suas análises e recomendações para ser apresentado na segunda reunião 
ordinária de 2022 do CONSAD E COFINS.  
 
 
 

3.  Site da Companhia – acompanhar evolução pendênc ias  
 
O COAUD encaminhou e-mail para Secretária Juliana Alcântara para solicitar aos responsáveis 
da atualização do SITE da CDC os itens relacionados na Ata nº 65 de 21/12/2021.  
 
 

*** 
A próxima reunião ordinária do COAUD, segundo o Plano Anual de Trabalho, está agendada 
para o dia 26 de janeiro de 2022, às 8 horas. 
  
Nada mais havendo a tratar o Comitê encerrou a Reunião e foi lavrada a presente ata, que lida 
e achada conforme, foi assinada por todos. 

 
Fortaleza, 19 de janeiro de 2022. 

 
 
 
Alfeu de Paula Fernandes                                     Romana Pires Freire França 
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