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ATA DA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

CNPJ 07.223.670/0001-16 

NIRE 23300003144 

 

DATA, HORA E LOCAL: dia 23/03/2018 às 09:00hs 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 e Aderson Silveira Aragão – 
Representante dos empregados.  

Quorum: Conselheiros representando 85,71% de presença. 

Convidados Participantes: Mário Jorge Cavalcanti Moreira – Diretor Comercial, Jéferson 
Cavalcante de Lucena – Diretor de Administração e Finanças, Antônio Iran Costa Magalhães – 
Diretor Comercial, Cláudio Henrique Pereira D’Alencar – Diretor de Infraestrutura e Gestão 
Portuária, Rebeca Alves Soares Guimarães – Coordenadora Jurídica e Renata Maia – Técnica 
da Auditoria Interna. 

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 513ª 
reunião do Conselho de Administração da CDC, convidando a Sra. Juliana Alcantara Forte 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 conselheiro 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 e o Conselheiro representante da 
Classe Trabalhadora, Aderson Silveira Aragão.  

O Conselho recebe email do Sr. Bruno Iughetti, justificando sua ausência na reunião, tendo 
em vista sua participação como presidente da Federação Nacional das Agências Marítimas na 
Assembléia Geral Extraordinária Deliberativa que ocorrerá em São Luis. 

O Diretor Presidente da CDC, Cesar Pinheiro, solicita autorização por parte do Conselho 
para a participação, como convidado nas reuniões mensais do Sr. Mário Jorge Cavalcanti 
Moreira, autorização acatada pelos membros do colegiado. 
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O Conselheiro José Nelson Martins de Sousa, representante do Governo do Estado/Ce, 
informa a devolução do seu honorário mensal, referente ao mês de fevereiro/2018, tendo em 
vista a sua ausência na reunião do referido mês. 

II.  ASSUNTOS FIXOS: 

2.1 - RELATÓRIO GERENCIAL JANEIRO E FEVEREIRO/ 2018 – 

 O Relatório Gerencial, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do ano de 2018, 
foram apresentados pelo analista portuário, Mário Jorge Cavalcanti Moreira. Nada tendo a 
acrescentar passou-se ao item seguinte da pauta. 

2.2 – PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPESAS 2018 – 

O Diretor de Administração e Finanças, Jeferson Lucena, apresenta o Programa de 
Redução de Despesas, referente ao planejamento anual para 2018. O Conselho solicita 
receber o acompanhamento da execução do Programa mensalmente. 

2.3 - RESOLUÇÕES DIREXE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 – 

O Conselho passou à apreciação das Resoluções Direxe referentes ao mês de 
fevereiro/2018. Nada tendo a acrescentar passou-se ao item seguinte da pauta. 

2.4 – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2018 – 

 O Conselho recebe o Relatório de Auditoria nº 01/2018 – Gestão Operacional, no qual o 
escopo foi a análise dos níveis de controles sobre as operações portuárias e sobre os 
operadores portuários, sistema operacional, processos de pré-qualificação consoante a 
Portaria SEP nº 111 de 07.08.2013 e o Regulamento da CDC, bem como a observância das 
condições e normas dos contratos operacionais e a análise do cumprimento da Tabela de 
Tarifa Portuária. O Conselho solicita que as Diretorias estejam atentas às ausências de 
respostas por parte das áreas auditadas, o que ocasiona prejuízos ao escopo auditado. O 
Conselho recomenda ainda que haja uma preocupação nas metodologias e controles adotados 
pela CDC nos seus processos, a fim de definir procedimentos e responsabilidades para 
melhoria dos trabalhos.  

2.5 – PENDÊNCIAS – 

2.5.1 – De Francesco –  

O Conselho recebe manifestação acerca do andamento do processo, através da CI 
CODJUR nº 087/2018, de 12/03/2018. O Conselho continuará acompanhando a questão. 

2.5.2 – Navio Seawind – 

O Conselho é informado que a CODJUR encaminhou à Capitania de Portos o Ofício nº 
00085/2018/CAP/PUCE/PGU/AGU/ALVM de 07/02/2018, em que é esclarecido que o Navio 
Seawind, afundado no fundeadoro do Porto de Fortaleza, é patrimônio da União e que compete 
à Marinha (Capitania dos Portos) adotar as providências necessárias à salvaguarda 
(administração) do bem, nos termos da Lei nº 7.542/1986. O Conselho retira o item das 
pendências. 

2.5.3 – Abertura de Licitação – OCR – 
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O Conselho é informado através da CI CODTEI nº 18/2018 de 28/02/2018 que o 
processo encontra-se na Comissão Permanente de Licitação para confecção do edital. O 
Conselho se dá por satisfeito. 

2.5.4 – Instituto de Seguridade Social – Portus – 

O Conselho recebe a CI DIAFIN nº 022/2018, informando que visando a implementação 
do PDA 2018 a Diretoria Financeira solicitou análise da CODJUR acerca da execução do tema 
em conformidade com a nova legislação trabalhista, que demonstrou a possibilidade da 
extinção do contrato de trabalho por acordo entre empregado e empregador, nos termos do art. 
484-A, da CLT, o que certamente de demonstra como meio menos oneroso para a CDC. A 
DIAFIN determinou a implementação do Programa de Demissão Assistida 2018, convocando 
os empregados interessados. A DIAFIN informa ainda que até o momento não chegou a CDC 
nenhuma informação acerca da disponibilidade financeira que o MTPA ficou de pleitear junto 
ao Governo Federal, com atuação juntos aos bancos públicos, para que as Companhias Docas 
brasileiras possam dispor de linha de crédito subsidiada, capaz de permitir o pagamento dos 
numerários decorrentes do desligamento dos empregados, custo esse que supera os 10 
milhões de reais, no caso. O Conselho continuará acompanhando a questão. 

2.5.5 – Atualização de Normativo – Regimento Interno da CDC – 

O Conselho é informado através da CI DIRPRE nº 07/2018, que o Regimento Interno da 
CDC encontra-se em processo de análise pela área responsável. O Conselho continuará 
acompanhando a questão. 

2.5.6 – Relatórios de Auditoria nº 05/2017 – Resoluções CGPAR/Governança – 

O Conselho recebe informações acerca do cronograma de implementação atualizado, 
após reunião do Comitê. O Conselho é informado ainda que o novo Código de Conduta Ética e 
Integridade da CDC foram revisados e aprovados pela DIREXE e CONSAD.  O Conselho se dá 
por satisfeito. 

2.5.7 – PDZ –  

O Conselho é informado que o assessor da DIEGEP, Joaquim Bento, esteve na SNP 
para tratar acerca do assunto. A DIRPRE encaminha ao Conselho o Ofício nº 
419/2018/DPLGPI/SNP, sobre a análise do PDZ, onde a Secretaria Nacional de Portos 
encaminha observações feitas pelas áreas técnicas para que a CDC atenda às observações 
elencadas. O Conselho continuará acompanhando a questão. 

2.5.8 – Tancagem – 

O Conselho é informado que a Diretoria da Presidência está no aguardo do contato do 
Procurador do Estado sobre o resultado do que foi discutido na reunião entre o Governador do 
Estado e as Distribuidoras. O Conselho solicita que a Diretoria acompanhe o assunto e retira o 
tem das pendências. 

2.5.9 – PMGP e Plano de Reestruturação – Situação Atual –O Conselho é informado que a 
Comissão que compõe o PMGP reuniu-se em 28/02/2018 para dar andamento nos trabalhos, 
encaminhando a ata da 2ª reunião da equipe responsável pelo PMGP na SNP. O Conselho 
continuará acompanhando a questão. 
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2.5.10 – Resoluções Direxe – Termo Confissão de Dívida – 

3 O Conselho solicita que o referido assunto seja apresentado na próxima reunião. 

2.5.6 – Índices de Produtividade – 

O Conselho solicita que a referida pendência seja apresentada na próxima reunião, 
tendo em vista da ausência do Conselheiro Bruno Iughetti, que ficou responsável para explanar 
o referido assunto. 

2.5.7 – Relatório Gerencial 2017 – 

O Conselho solicita que o referido assunto seja apresentado na próxima reunião. 

2.6 – GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO – 

O Conselho recebe a Portaria nº 018/2018, que faz referência a Comissão criada para 
tratar da regulamentação da gratificação.  O Conselho recebe ainda a Nota Técnica – DIAFIN 
com manifestação acerca do assunto, bem como Minuta da regulamentação acerca da 
concessão e acompanhamento da referida gratificação. O Conselho recomenda que seja dado 
conhecimento deste tema à Secretaria Nacional de Portos, devendo solicitar reunião presencial 
para tratar acerca da manutenção ou não da gratificação de titulação do PCCS da CDC.  O 
Conselho continuará acompanhando a questão. 

2.7 – ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL DA CDC – 561ª E 562ª - 

O Conselho recebe as atas das reuniões 561 e 562 do Conselho Fiscal da CDC. Nada 
tendo a acrescentar passou-se ao item seguinte da pauta. 

2.8 - AVALIAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO E AUTOAVALIAÇÃO DOS 
CONSELHEIROS: 

O Conselho avalia a Diretoria Executiva da CDC com nota 8.6. O Conselho encaminha a 
avaliação para a DIREXE e recomenda que a diretoria fique atenta aos itens avaliados com 
pontuação baixa e que realize na medida do possível, reunião prévia de alinhamento antes da 
reunião do CONSAD, visando otimização dos trabalho. 

O Conselho avalia ainda a atuação do Conselho de Administração com Nota 9. 

2.8 III. ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES: 

3.1 – Deliberação nº 015/2018 – Programa de Treinamento - 

- O Conselho deliberou pela aprovação do Programa de Treinamento da Companhia 
Docas do Ceará para o exercício de 2018. O Conselho recomenda que CDC busque parcerias 
com outras Companhias Docas e com Escolas de Governo para redução de custos nos cursos 
realizados para os empregados da CDC. 

3.2 – Deliberação nº 016/2018 – Resultado Metas 4º Trimestre - 

- O Conselho delibera pela ratificação do resultado final aprovado pela SEP de 96,50% 
de cumprimento das Metas de Gestão referente ao 4º Trimestre de 2017, a ser pago em 
janeiro, fevereiro e março de 2018, a título de parcela variável, aos Diretores da Companhia 
Docas do Ceará. 
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3.3 – Deliberação nº 017/2018 – 
- O Conselho delibera manifestar-se favoravelmente à designação da Sra. Rebeca 
Alves Soares Guimarães, o Sr. Edson Manuel Feijó Guimarães e o Sr. Francisco Humberto 

Castelo Branco, para compor o Comitê de Elegibilidade da CDC, a fim de auxiliar os acionistas 
na verificação da conformidade do processo de indicação e de avaliação dos diretores, 
conselheiros de administração e conselheiros fiscais. 
 
3.4 – Deliberação nº 018/2018 – 
- O Conselho delibera, pela aprovação das Metas de Gestão do 2º 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 Portuária, 
Segurança e Saúde, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 

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 será no dia 27/04/2018. 

 

Fortaleza, 23 de Março de 2018 

 

 

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO 

Presidente do CONSAD/CDC 

 

JEFFERSON VASCONCELOS SANTOS                          EDUARDO ROCHA PRAÇA 
                      Conselheiro                                                               Conselheiro        

 

NELSON SIMÃO DE CARVALHO JÚNIOR                JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA 
               Conselheiro                                                                      Conselheiro 

 

ADERSON SILVEIRA ARAGÃO 
Conselheiro 

 
 

JULIANA ALCANTARA FORTE 
Secretária   


