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ATA DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINI STRAÇÃO DA 
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

CNPJ 07.223.670/0001-16 

NIRE 23300003144 

 

DATA, HORA E LOCAL : dia 29/06/2018 às 08:00 h na sede social da Companhia 
Docas do Ceará, na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, Fortaleza, Ceará, Cep: 
60.180-422. 

PRESENÇAS:  Rafael Magalhães Furtado – Representante do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, Jefferson Vasconcelos Santos – Representante do 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, José Nelson Martins de Sousa – 
Representante do Governo do Estado do Ceará, Eduardo Rocha Praça – 
Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Nelson Simão de 
Carvalho Júnior – Representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, Bruno Iughetti – Representante da Classe Empresarial e Aderson Silveira 
Aragão – Representante dos Empregados.  

Quorum: Conselheiros representando 100% de presença. 

Convidados Participantes: Cesar Pinheiro – Diretor Presidente, Jéferson Cavalcante de 
Lucena – Diretor de Administração e Finanças, Antônio Iran Costa Magalhães – Diretor 
Comercial e Theury Gomes – Analista Portuária COAUDI. 

 

ORDEM DO DIA: 

I – Abertura dos Trabalhos; II – Assuntos Fixos; IV – Deliberações; V – Encerramento 
dos Trabalhos.  

 

I – ABERTURA DOS TRABALHOS – 

Constatada a existência de número legal, o Presidente do Conselho, assumiu a 
presidência da mesa, dando boas-vindas aos conselheiros e declarando instalada a 
516ª reunião do Conselho de Administração da CDC, convidando a Sra. Aylana Silva 
Monteiro para secretariar os trabalhos. A seguir, convidou para participar da mesa os 
conselheiros representantes do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, 
Jefferson Vasconcelos Santos e Eduardo Rocha Praça; o conselho representante do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Nelson Simão de Carvalho 
Júnior, o conselheiro representante do Governo do Estado do Ceará, José Nelson 
Martins de Sousa, o conselheiro representante dos Empresários, Bruno Iughetti e o 
Conselheiro representante da Classe Trabalhadora, Aderson Silveira Aragão.  
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O Conselho recebeu os Ofícios nº 100/2018/CGEEF/SPO/SE e nº 
139/2018/CGEEF/SPO/SE da subsecretaria de Planejamento e Orçamento do 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, acerca das posições dos meses de 
janeiro a março/2018 e janeiro a abril/2018, respectivamente, do Orçamento de 
Investimento e do programa de Dispêndios Globais – PDG. O Conselho encaminha os 
referidos Ofícios para a Diretoria Executiva da CDC para avaliação e manifestação 
sobre o assunto e solicita que Ofícios, futuramente recebidos, sobre o assunto citado 
sejam enviados ao CONSAD somente após análise e manifestação da DIREXE.   

 

II.  ASSUNTOS FIXOS: 

2.1 - RELATÓRIO GERENCIAL MAIO/ 2018 – 

 O Relatório Gerencial, referente ao mês de maio do ano de 2018, foi 
apresentado pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Jéferson Cavalcante de Lucena. 
O Conselho solicitou um balanço financeiro da CDC referente ao primeiro 
semestre/2018 e perspectiva para o 2º semestre/2018. Nada tendo a acrescentar, 
passou-se ao item seguinte da pauta. 

 

2.2 – PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPESAS MAIO 2018 – 

O Diretor de Administração e Finanças, Jeferson Lucena, apresentou o 
acompanhamento do Programa de Redução de Despesas, referente ao mês de maio 
de 2018. O Conselho solicita que a Diretoria continue envidando esforços para atingir 
as metas estabelecidas.  

2.3 - RESOLUÇÕES DIREXE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 18 – 

O Conselho passou à apreciação das Resoluções Direxe referentes ao mês de 
maio/2018. Em relação à Resolução 87/2018, o Conselho solicitou que constem nos 
processos de aquisição as alternativas possíveis, justificativas necessárias e análise da 
vantajosidade para a CDC em relação a outras soluções, por exemplo locação. Quanto 
à Resolução 88/2018, o Conselho recomenda atenção para que não seja autorizado 
nenhum termo de cessão cuja atividade possa ser caracterizada como operacional. 
Nada tendo a acrescentar passou-se ao item seguinte da pauta.  

 

2.4 – PENDÊNCIAS – 

2.4.1 – De Francesco –  

O Conselho recebeu manifestação acerca do andamento do processo, através 
da CI CODJUR nº 171/2018 de 15/06/2018. O Conselho continuará acompanhando a 
questão. 
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2.4.2 – Instituto de Seguridade Social – Portus – 

O Conselho recebeu a CI DIAFIN nº 049/2018, informando que teve uma 
Audiência Pública sobre a situação dos participantes assistidos e pensionistas do 
PORTUS no dia 26/06/2018 em Brasília. Informaram também que as contribuições 
extraordinárias dos participantes assistidos e pensionistas do PORTUS estão sendo 
recolhidas e no tocante ao pagamento das alíquotas extraordinárias inerentes à CDC, 
as mesmas deverão ser realizadas por meio de depósito judicial. O Conselho 
continuará acompanhando a questão. 

2.4.3 – Atualização de Normativo – Regimento Intern o da CDC – 

O Conselho foi informado através da CI DIRPRE nº 24/2018, que o Regimento 
Interno da CDC ainda encontra-se em processo de análise pela Coordenadoria Jurídica 
da CDC. O Conselho continuará acompanhando a questão. 

2.4.4 – PDZ –  

O Conselho recebeu novas informações acerca do andamento do assunto, 
através da CI DIRPRE nº 24/18 de 15/06/2018. O Conselho continuará acompanhando 
a questão. 

2.4.5 – PMGP e Plano de Reestruturação – Situação A tual –  
O Conselho foi informado, através da CI DIRPRE nº 24/2018, que pelo fato da 

SNP ter alterado o projeto básico já concluído pela comissão do PMGP, a equipe está 
elaborando um novo projeto básico e novo orçamento, para posterior envio à CODJUR 
para as devidas análises legais. A comissão estima um prazo de 60 dias para a 
conclusão. O Conselho continuará acompanhando a questão. 

2.4.6 – Relatório de Auditoria nº 03/2018 – Contrat ações Diretas – 

A Diretoria Executiva da CDC se manifestou através da CI nº 07/2018, 
informando que as Diretorias estão analisando as constatações e, após essa análise, 
as providências cabíveis a fim de evitar as situações recorrentes serão tomadas, assim 
como, as providências serão informadas à COAUDI. A DIREXE encaminhou, ainda, a 
CI CODJUR n° 158/2018, referente aos comentários da CODJUR sobre o Relatório de 
Auditoria n° 03/2018 – Contratações Diretas. O Conselho continuará acompanhando a 
questão. 

2.4.7 – Ofício Circular n° 146/2018-MP – Resolução CGPAR n° 23 –  

O Conselho recebeu como anexo da CI DIREXE nº 07/2018, a CI CODJUR n° 
172/2018, como resposta ao assunto em questão. O Conselho continuará 
acompanhando a questão. 
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2.5 – ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CDC – 56 5ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA- 

O Conselho recebeu a ata da 565ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da 
CDC. Nada tendo a acrescentar passou-se ao item seguinte da pauta. 

 

III. ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES: 

3.1 – Aprovação do Regulamento Interno de Licitaçõe s e Contratos –   

O Conselho tomou conhecimento do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos, que foi apresentado pela coordenadora jurídica, Rebeca Soares, e não 
tendo recebido o citado regulamento em tempo hábil e necessitando de uma análise 
mais aprofundada sobre o assunto, mesmo tendo prazo para aprovação conforme a Lei 
13.303/2016, deliberará sobre o assunto tão logo possível, devendo, caso necessário, 
ser marcada Reunião Extraordinária para a referida aprovação. 

 

3.2 – Alteração do Acordo Coletivo de Trabalho 2017 /2018 – Deliberação nº 
022/2018 -  

  O Conselho, em atendimento ao art. 53, inciso II, do Estatuto Social da CDC, 
deliberou pela aprovação da alteração do item 1.1 da cláusula primeira do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2017/2018, conforme abaixo: 

Texto atual: 
PRIMEIRA: REAJUSTE SALARIAL, DEFINIÇÃO DA DATA-BASE E VIGÊNCIA: 
1.1 Oportunamente, a CDC se reunirá com o SINDEPOR para que no prazo de até 12 

(doze) meses a partir da vigência ACT 2017/2018 se discuta o reajuste salarial 
referente à inflação do período de 1 de junho de 2016 a 31 de maio de 2017, cujos 
efeitos serão aplicados a partir de 1º de junho de 2017, com reflexo em todas as 
cláusulas econômicas, condicionada à aprovação do Ministério Supervisor e da 
SEST.  

Texto proposto: 
PRIMEIRA: REAJUSTE SALARIAL, DEFINIÇÃO DA DATA-BASE E VIGÊNCIA: 
1.1 Não haverá reajuste no período compreendido pelo presente ACT, mantendo-se o 
salário base anteriormente aprovado. 

 

3.3 – Aprovação das Metas de Gestão da Diretoria Ex ecutiva da CDC, referente ao 
3° trimestre de 2018 – Deliberação nº 023/2018 – 

O Conselho, em atendimento ao art.53, inciso XXXV do Estatuto Social da CDC, 
deliberou pela aprovação das Metas de Gestão do 3º trimestre de 2018, referentes ao 
Honorário Variável Mensal – HVM dos diretores da Companhia Docas do Ceará, 
conforme planilha encaminhada pelo Departamento de Gestão e Modernização 
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Portuária, Segurança e Saúde, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil,  
com a ressalva da alteração dos prazos de conclusão dos subitens 4.1, 4.2 e 4.3, 
conforme abaixo. As alterações dos prazos do item 4 – Ações de Sustentabilidade 
Econômico - Financeiro são justificadas devido ao fato de a CODFIN – Contabilidade, a 
cada início de mês, estar empenhada no fechamento do balancete mensal, na 
elaboração de relatórios auxiliares, na elaboração das demonstrações contábeis 
quando de auditorias externas, além de prestar auxílio aos demais setores da CDC que 
demandam orientações acerca de assuntos tributários, fiscais e contábeis.  
Texto Atual: 

INDICADOR DATA 
4. AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

 

4.1 4.1. Plano de Contas Padrão e Sistema de Custeio: 
Enviar planilha em excel das informações conforme o anexo 4.1 - Balanço 
Patrimonial, DRE e Margem Líquida por Tabela, referente ao mês  de: 
MAIO/2018 
Apresentar na planilha Margem Líquida por Tabela os valores dos custos 
diretos e indiretos separadamente. Apresentar os custos referentes a 
Dragagem. 

10/07/2018 

4.2. Plano de Contas Padrão e Sistema de Custeio: 
Enviar planilha em excel das informações conforme o anexo 4.1 - Balanço 
Patrimonial, DRE e Margem Líquida por Tabela, referente ao mês de: 
JUNHO/2018 
Apresentar na planilha Margem Líquida por Tabela os valores dos custos 
diretos e indiretos separadamente. Apresentar os custos referentes a 
Dragagem. 

10/08/2018 

4.3. Plano de Contas Padrão e Sistema de Custeio: 
Enviar planilha em excel das informações conforme o anexo 4.1 - Balanço 
Patrimonial, DRE e Margem Líquida por Tabela, referente ao mês de: 
JULHO/2018 
Apresentar na planilha Margem Líquida por Tabela os valores dos custos 
diretos e indiretos separadamente. Apresentar os custos referentes a 
Dragagem. 

10/09/2018 

 
Texto Proposto: 

INDICADOR DATA 
4. AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

 

4.1 4.1. Plano de Contas Padrão e Sistema de Custeio: 
Enviar planilha em excel das informações conforme o anexo 4.1 - Balanço 
Patrimonial, DRE e Margem Líquida por Tabela, referente ao mês  de: 
MAIO/2018 
Apresentar na planilha Margem Líquida por Tabela os valores dos custos 
diretos e indiretos separadamente. Apresentar os custos referentes a 
Dragagem. 

20/07/2018 

4.2. Plano de Contas Padrão e Sistema de Custeio: 
Enviar planilha em excel das informações conforme o anexo 4.1 - Balanço 

20/08/2018 
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Patrimonial, DRE e Margem Líquida por Tabela, referente ao mês de: 
JUNHO/2018 
Apresentar na planilha Margem Líquida por Tabela os valores dos custos 
diretos e indiretos separadamente. Apresentar os custos referentes a 
Dragagem. 
4.3. Plano de Contas Padrão e Sistema de Custeio: 
Enviar planilha em excel das informações conforme o anexo 4.1 - Balanço 
Patrimonial, DRE e Margem Líquida por Tabela, referente ao mês de: 
JULHO/2018 
Apresentar na planilha Margem Líquida por Tabela os valores dos custos 
diretos e indiretos separadamente. Apresentar os custos referentes a 
Dragagem. 

20/09/2018 

 

3.4 – Exoneração do coordenador de Auditoria Intern a, Sr Aloísio Barbosa de 
Carvalho Neto – Deliberação nº 024/2018 – 

O Conselho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme 
disposto no art. 53, inciso VI do Estatuto Social da CDC, deliberou manifestar-se 
favoravelmente à destituição do Sr. Aloísio Barbosa de Carvalho Neto do cargo de 
Auditor Interno da CDC, em função do pedido de exoneração, ficando dispensado, 
nesse caso, conforme a Portaria n° 2737 do Ministério da Transparência e 
Controladoria Geral da União, de 20/12/2017, art. 12, §2°, o envio desta destituição à 
CGU.  
 

3.5 – Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2018 /2019 – Deliberação nº 
025/2018 – 

Todos os conselheiros votaram a favor da aprovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho dos Empregados da CDC 2018/2019, com exceção do conselheiro Aderson 
Silveira Aragão, que não votou por impedimento, conforme o art. 52, § 1º do Estatuto 
Social da CDC.               

O Conselho, em atendimento ao art. 53, inciso II, do Estatuto Social da CDC, 
deliberou pela aprovação do Acordo Coletivo 2018/2019 dos Empregados da CDC. 

 

3.6 – Apresentação da Carta de Compromisso LPS - Or çamento de Investimentos 
– Deliberação nº 026/2018 – 

O Conselho, diante da informação da Diretoria da CDC do alinhamento desse 
compromisso ao planejamento estratégico da CDC e da necessidade ao 
desenvolvimento da empresa e segurança da navegação, condicionando a execução à 
disponibilidade de recursos, deliberou pela aprovação da Carta de Compromisso da 
Companhia Docas do Ceará, em resposta às recomendações feitas pela Secretaria 
Nacional de Portos na Nota Técnica n° 3/2018/CGPELP/DPLGPI/SNP-MTPA de 
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01/03/2018, relativas à implantação do projeto LPS - Local Port Service (Serviço Local 
de monitoramento do tráfego aquaviário) no Porto de Fortaleza. 

 

3.7 – Acompanhamento das obrigações exigidas pela L ei 13.303/2016 – 

 O Conselho solicitou, para a próxima reunião, a apresentação de um quadro 
contendo o acompanhamento do cumprimento das obrigações exigidas pela Lei 
13.303/2016. 
 

IV - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: 

Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, o Presidente deu 
por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata a que se refere esta Reunião 
do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros 
presentes e pela secretária. A próxima reunião do colegiado fica marcada para o dia 
20/07/2018. 

Fortaleza, 29 de Junho de 2018. 

 

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO  

Presidente do CONSAD/CDC 

 

JEFFERSON VASCONCELOS SANTOS                          EDUARDO ROCHA PRAÇA  
                      Conselheiro                                                               Conselheiro        

 

BRUNO IUGHETTI                             JOSÉ NEL SON MARTINS DE SOUSA 
                       Conselheiro                                                     Conselheiro 

 

ADERSON SILVEIRA ARAGÃO             NELSON SIMÃO DE  CARVALHO JÚNIOR  
                     Conselheiro                                                         Conselheiro 

 
 

AYLANA SILVA MONTEIRO 
Secretária  

 
 
 


