
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 609ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO

CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

 

DATA: 21/01/2022 08h30min     

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC

PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS: Rita de Cássia Vandanezi Munck, representante do Ministério da
Infraestrutura; Maria Aparecida Carvalho, representante do Tesouro Nacional e Lucas Alberto Visso�o
Júnior, representante do Ministério da Infraestrutura.

 

Quórum: Conselheiros representando 100% de presença.

 

Convidada: Theury Gomes de Oliveira Gonçalves – Coordenadora de Auditoria Interna

 

 

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

 

- Tendo em vista a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Governo Federal, estados
e municípios anunciaram diversas medidas para tentar conter a transmissão da doença no Brasil. Diante
do exposto, a Presidente do Conselho Fiscal da CDC deu boas-vindas a todos, jus�ficou a realização, em
caráter excepcional, da reunião por meio de videoconferência para prevenir a propagação do novo
coronavírus (COVID-19), conforme determinações constantes no O�cio Circular SEI nº 825/2020/ME, de
13/03/2020, do Ministério da Economia, no O�cio – Circular n° 379/2020/SE, de 13/03/2020, do
Ministério da Infraestrutura, e no Decreto do Estado do Ceará nº 34.513, de 15/01/2022, referente às
recomendações, medidas e ações de prevenção à disseminação do COVID-19.

 

- A Presidente do Conselho passou para o primeiro item de pauta.

 

2. ORDEM DO DIA:

 

2.1 - Resultado do Projeto de Diagnós�co e Iden�ficação de Alavancas de Valor da CDC –
ELOGROUP

- O Conselho solicitou a apresentação do referido relatório para ter conhecimento das
ações de gestão mapeadas, bem como os problemas e as propostas de soluções, visto que a situação
crí�ca está gerando impacto no desempenho da Companhia.  O Conselho recebeu o resultado do Projeto
de Diagnós�co e Iden�ficação de Alavancas de Valor da CDC, apresentado pelo Sr. Rafael Freire,



representante da empresa Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda. A Diretora-Presidente, Mayhara
Chaves, e a Coordenadora de Controle, Lilian Gomes, compareceram à reunião, e esclareceram as
dúvidas dos conselheiros. O Conselho solicita que, quando forem ocorrer as apresentações trimestrais ao
CONSAD, seja apresentado também ao CONFIS o andamento dos planos de ação de cada diretoria,
conforme os Ritos de Gestão recomendados pela ELOUGROUP no Relatório de Apresentação do
Diagnós�co Expresso da CDC.

 

2.2 – Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos –
financeiros - novembro / 2021

- O Conselho recebeu o Relatório de Análise das Contas do Balancete da Companhia Docas
do Ceará, referente ao mês de novembro / 2021, 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 novembro / 2021, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. O
Conselho ressalta a importância do acompanhamento e fiscalização pelo Conselho quanto ao gasto dos
recursos para a execução de inves�mentos realizados por meio de Par�cipação da União no Capital,
autorizado através da Portaria nº 118, 14/09/2021 do Ministério da Infraestrutura.

 

2.3 – Juros e multas – novembro / 2021

- O Conselho recebeu relatório contendo os acompanhamentos das apurações de juros e
multas do mês de novembro de 2021.

 

2.4 – Cer�dões de Regularidade – janeiro / 2022

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

 

2.5 - NEFIL e Execução Orçamentária – novembro / 2021

- O Conselho recebeu o NEFIL e o relatório de Execução Orçamentária referentes ao mês
de novembro/2021.

 

2.6 – Relatório Gerencial – dezembro / 2021

- A Diretora-Presidente, Mayhara Chaves, compareceu à reunião e apresentou o Relatório
Gerencial de dezembro de 2021.

 

2.7 – 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

- Os conselheiros analisaram as atas das 2353ª a 2356ª Reuniões Ordinárias da DIREXE,
Atas das 40ª e 41ª Reuniões Extraordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE nºs 53 a 65 e 68 a 72,
realizadas em dezembro/2021. Com relação à ata da 2356ª Reunião Ordinária da DIREXE, o Conselho
solicita esclarecimento quanto ao embasamento da Decisão nº 166/2021, em que autoriza a celebração
de acordo judicial em relação à reclamação trabalhista. Foi solicitada a presença do jurídico na próxima
reunião para prestar esclarecimentos.

 

2.8  – Atas das 557ª e 558ª Reuniões Ordinárias do CONSAD e Ata da 54ª Reunião
Extraordinária do CONSAD

- O assunto será analisado na próxima reunião.



 

2.9 – Pendências –

 

- Atas das 2345ª a 2348ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE
realizadas em outubro/2021 – Serviço de manutenção das instalações civis e prediais do Porto de
Fortaleza - A DIEGEP, por meio do comunicado SEI nº 10/2022/CODINF-CDC/DIEGEP, informou que o
processo se encontra em contratação e tem previsão de assinatura de contrato em janeiro de 2022.
Informou que, em 12/01/2022, o status atual da contratação é que a CPL finalizou o processo licitatório,
devendo o processo ser em seguida encaminhado para o setor jurídico (CODJUR), para elaboração do
parecer e finalização da contração da empresa de manutenção. O Diretor de Infraestrutura e Gestão
Portuária, Eduardo Rodriguez, compareceu à reunião, e esclareceu as dúvidas do Conselho. O Conselho
dá-se por sa�sfeito.

 

- Relatório de Auditoria Interna nº 04/2021 - Gestão Operacional – Cronograma
com ações e prazos para implementação das recomendações - A DIEGEP, por meio do comunicado SEI nº
46/2022/CODGEP-CDC/DIEGEP, encaminhou planilha contendo as ações planejadas para cada
recomendação com seus prazos para implementação e que a execução das a�vidades componentes do
cronograma apresentado está em acordo com o planejado. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

- Contêineres desaparecidos no Porto de Fortaleza - A DIEGEP, por meio do comunicado
SEI nº 3/2022/CODTEI-DIEGEP-CDC, informou que em complemento às informações transmi�das no
comunicado nº 942/2021/CODTEI-CDC/DIEGEP-CDC, está agindo de modo intensivo neste processo
visando coibir novos fatos da mesma natureza. Informou, ainda, que a principal providência da
Coordenação de Gestão Portuária, quando do restabelecimento do sistema SISPORT, foi a inclusão de
todas as informações necessárias que viabilizam as emissões de bilhetes de entrada/saída de todos os
contêineres, melhorando o controle, o que não ocorria na época do desaparecimento quando o processo
de entrada/saída era efetuado manualmente. Esclareceu ainda que está agindo em conjunto com a RFB
para o levantamento e o apontamento de todas as cargas apreendidas que se encontram armazenadas
dentro da área primaria e nos armazéns. Além disso, informou que a CODGEP está trabalhando para
estabelecer um procedimento de segregação de todas as cargas que es�verem armazenadas por
períodos maiores que o giro normal de trabalho dos clientes, com previsão até o dia 31/01/2022, criando
um maior controle sobre as cargas mais visadas. Por fim, a CODGEP destacou o trabalho de
restabelecimento do sistema OCR e o fato de que as equipes de implantação de infraestrutura e sistemas
de tecnologia da informação da empresa contratada estão trabalhando com resultados bem avançados
de forma que terá, ainda em janeiro/22, o registro de acessos por meio desta solução operando. O
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária, Eduardo Rodriguez, compareceu à reunião, esclarecendo as
dúvidas do Conselho. O Conselho dá-se por sa�sfeito.

 

2.10 – Relatório de Contratos

- O Conselho recebeu o relatório de contratos, atualizado até o dia 13/01/2022, contendo
as informações solicitadas. O Conselho observou que a planilha apresentada não está com as
informações e observações completas. Solicitou, portanto, que o material seja melhor instruído. Ainda,
observou com preocupação a proximidade no vencimento de prazo de alguns contratos.

 

3.     ASSUNTOS DIVERSOS

 

3.1 - Acompanhamento do quadro da Resolução CGPAR

- O assunto será analisado na próxima reunião.



 

3.2 - Diligências de pagamentos AUDINT nº 11 e 12

- A Coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, compareceu à reunião e apresentou as
Diligências de pagamentos AUDINT nº 11 e 12/2021.

 

3.3 – Provisionamento de ações judiciais – 4º trimestre / 2021

- O assunto será analisado na próxima reunião.

 

3.4 – Ressarcimento de empregados cedidos

- O assunto será analisado na próxima reunião.

 

3.5 – Receitas e Despesas – TMP

- O assunto será analisado na próxima reunião.

 

3.6 – Resultado das metas de gestão – 3º trimestre / 2021

- O Conselho recebeu relatório contendo resultado das análises de avaliação do
cumprimento das Metas de Gestão referente ao 3º trimestre/2021.

 

3.7 – Execução das metas de gestão – 4º trimestre / 2021

- O Conselho recebeu relatório contendo as execuções das metas de gestão do 4º
trimestre/2021.

 

3.8 - Relatório Individual de Autoavaliação do Indicador Índice Integrado e Governança e
Gestão Públicas - IGG2021/TCU

- O conselho tomou conhecimento do Relatório Individual de Autoavaliação do
Indicador Índice Integrado e Governança e Gestão Públicas - IGG2021/TCU, bem como da Nota Técnica –
CDC nº 24/2021/CODCON e Ata da 2353ª Reunião Ordinária da Direxe.

 

3.9 - Programa de Par�cipação nos Lucros ou resultados – PLR/2022 da Companhia
Docas do Ceará

- O conselho recebeu a Nota Técnica – CDC nº 23/2021/CODCON referente ao Programa de
Par�cipação nos Lucros ou resultados – PLR/2022 da Companhia Docas do Ceará, bem como a Decisão da
Direxe nº 150/2021, para conhecimento.

 

3.10 - O�cio recebido: O�cio Circular SEI nº 4654/2021/ME, referente ao Limite do
Orçamento de Inves�mento

- O conselho recebeu o O�cio Circular SEI nº 4654/2021/ME, no qual consta que a
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais solicita ao Conselho Fiscal o empenho
dos Dirigentes das empresas estatais em acompanhar a execução orçamentária, monitorar o
cumprimento dos limites autorizados e envidar esforços para que não ocorram extrapolações
orçamentárias.

 

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS



- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, a Presidente agendou a
próxima reunião para o dia 18/02/2022 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, 21 de janeiro de 2022

 
 

RITA DE CÁSSIA VANDANEZI MUNCK
Presidente

 
 

MARIA APARECIDA CARVALHO
Conselheira

 
 

LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR
Conselheiro

 
 

MAYARA BRENDA SOUSA DO NASCIMENTO
Secretária
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