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COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO
CEARÁ

CNPJ 07.223.670/0001-16

NIRE 23300003144

 

DATA, HORA E LOCAL: dia 29/11/2021 às 14:00hs, presencial e por videoconferência, através do
Microso� Teams.

PRESENÇAS: Fábio Lavor Teixeira - Representante do Ministério da Infraestrutura, Fernando André Coelho
Mitkiewicz – Representante do Ministério da Infraestrutura, Simone Cris�na Bissoto – Representante do
Ministério da Economia, Bruno Iughe� – Representante da Classe Empresarial, Carlos Murilo de Azevedo
Pires – Representante dos Empregados e José Nelson Mar�ns de Sousa – Representante do Governo do
Estado do Ceará.

Quorum: Conselheiros representando 100% de presença.

Convidados Par�cipantes: Mayhara Chaves – Diretora Presidente, Francisco Humberto Castelo - Diretor
de Administração  Finanças, Mário Jorge Cavalcan� – Diretor Comercial, Eduardo Gustavo Mar�ni –
Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária, Ana Cris�na Nobre – Coordenadora Subs�tuta de Auditoria
Interna.

 

ORDEM DO DIA:

I – Abertura dos Trabalhos; II – Deliberações; III – Matéria de Acompanhamento Mensal; IV – Outros
Assuntos; V – Encerramento dos Trabalhos.

 

I – ABERTURA DOS TRABALHOS –

O Presidente do Conselho iniciou a reunião dando boas-vindas aos conselheiros e declarando instalada a
557ª reunião do Conselho de Administração da CDC.

                                 

1.1. O�cio Circular SEI nº 4309/2021/ME (SEI 50900.000369/2021-80) –

O Conselho recebe o Oficio Circular SEI nº 4309/2021/ME, no qual a Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais convida o presidente do Conselho de Administração para par�cipar da
cerimônia de divulgação dos resultados do 5º ciclo do Indicador de Governança SEST – IG SEST, a ser
realizada no dia 1º de dezembro de 2021. A Diretora Presidente informou que a Sra. Lilian Gomes, da
CODCON, estará presente representando a CDC.

 

1.2. Informações acerca do Auto de Infração Administra�va CLALF/FOR nº 01/2021
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A Diretora Presidente explanou acerca do Auto de Infração Administra�va CLAF/FOR nº 01/2021, no valor
de R$ 11.330.000,00, emi�do pela Alfândega da Receita Federal do Brasil de Fortaleza.

Em seguida à mencionada explanação acerca das ações que a CDC irá adotar, após o referido Auto de
Infração, o Conselheiro Murilo Pires apresentou ao Conselho cópias de documentos que comprovam que
a Presidente �nha ciência de diversos problemas apontados pela Receita Federal, desde fevereiro de
2020, principalmente, os relacionados à falta de segurança, que poderiam comprometer o
alfandegamento do Porto, tendo sido reno�ficada e citada pela Receita Federal, em março de 2020, a
solucioná-los no prazo de 30 dias, sob pena sofrer sanções administra�vas.

Diante da aparente inércia da Administração, o Conselheiro recomendou a instauração de sindicância
para apurar eventuais responsabilidades, tendo o Conselho solicitado à AUDINT a análise de juízo de
admissibilidade quanto à referida recomendação.

O Conselheiro Murilo Pires sugeriu, e o CONSAD acatou, que todo e qualquer documento, recebido pela 
CDC, que possa resultar em autos de infrações e/ou multas, fosse subme�do ao conhecimento dos
Conselhos, com vistas à análise e eventuais recomendações, considerando que os conselheiros são co-
gestores. 

 

1.3. O�cio 1234/2021/SE (SEI 50000.006305/2020 - 55) –

O Conselho recebe o O�cio nº 1235/2021/SE, no qual a Secretaria Execu�va do Ministério da
Infraestrutura solicita conhecimento e acompanhamento do CONSAD quanto às informações que foram
solicitadas à Diretoria da Presidência da CDC, cujos dados deverão subsidiar a nova Revisão Ministerial
2022-2023. Trata-se de planilha em que estão listadas as oportunidades de melhorias apresentadas no
relatório da Supervisão Ministerial do final de 2020, e para cada oportunidade, deverão ser informadas as
ações implementadas pela CDC.

O Conselho solicita que a Diretoria proceda com o preenchimento da referida tabela visando seu
encaminhamento, atentando ao prazo dado pelo MINFRA que é 12/01/2022. O Conselho solicita, ainda,
tomar conhecimento prévio das ações que serão apresentadas pela CDC na próxima reunião do
Colegiado, em 20 de dezembro de 2021.

 

1.4. O�cio 2211/2021/SE (SEI 50000.033370/2021 - 34) –

O Conselho recebe o O�cio nº 2211/2021/SE, no qual a Secretaria Execu�va do Ministério da
Infraestrutura informa que, até o momento, não recebeu o relatório de gestão do patrocínio de planos de
bene�cios previdenciários que, conforme dispõe o art. 2º, inciso III, da Resolução nº 9, de 10 de maio de
2016, da Comissão Interministerial de Governança Corpora�va e de Administração de Par�cipações
Societárias da União - CGPAR, deve ser enviado pelas empresas à PREVIC e à SEST.

O Conselho solicita que a Diretoria esteja atenta aos prazos de envio citados no O�cio e apresente na
próxima reunião atualização sobre o assunto, bem como indique a área da CDC que ficará responsável
pela apresentação do referido relatório.

 

II. DELIBERAÇÕES:

2.1. Deliberação nº 057/2021 – Aplicação das Tarifas Portuárias –

A Diretoria Execu�va submeteu à aprovação do Colegiado o processo SEI 50900.000126/2021-61 e a
Decisão Direxe nº 144/2021, referentes a proposta de nova norma de aplicação das tarifas portuárias da
CDC.

Foi solicitado ao Conselheiro Bruno Iughe� ausentar-se temporariamente da reunião, tendo em vista que
o assunto abordado envolve conflito de interesses, conforme item 3.9 do Estatuto Social e art. 28, §2º do
Regimento Interno do Conselho de Administração.
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Antes de ausentar-se, o Conselheiro Bruno Iughe�, na qualidade de representante da Classe Empresarial
do Conselho de Administração da Companhia Docas do Ceará, na forma regimental, registrou seu
Protesto contra a impossibilidade de sua permanência na reunião do CONSAD, realizada em 29/11/2021,
quando da discussão do item 2.1 de pauta, tratando da aprovação da norma tarifária do porto.
Evidenciou que a par�cipação dos empresários Operadores Portuários e Agentes de Navegação nas
discussões sobre tarifas sempre foi observado pela CDC caraterizando um trabalho de parceria visando
maior compe��vidade da CDC.

O Conselheiro Bruno Iughe� ra�fica sua discordância contra a impossibilidade de sua permanência,
mesmo que temporariamente, na reunião do CONSAD, sendo realizada nesta data, em razão de um
suposto conflito de interesse quanto à discussão sobre a Norma Tarifária do Porto conforme item 2.1 da
pauta da reunião

O Conselheiro esclareceu que polí�ca tarifária não se confunde com procedimento tarifário, definindo-se
polí�ca tarifária do sistema de transporte aquaviário como o conjunto de medidas, regras e normas
estabelecidas pelo órgão responsável que delimitam a forma de financiamento da operação desse
sistema e a contraprestação financeira por parte de seus usuários. Já os procedimentos tarifários, que
também possuem um caráter norma�vo, consolidam e regulamentam as medidas e normas previamente
definidas na polí�ca tarifária. Dessa forma, os procedimentos tarifários são meios de efe�var as
determinações já constantes na polí�ca tarifária. Diante disso, o Conselheiro entende pela inexistência de
conflito de interesse, tendo em vista que a aprovação da Norma Tarifária do porto não se trata de polí�ca
tarifária, mas sim de mero procedimento, assunto que afeta diretamente os interesses dos Operadores
Portuários da Companhia Docas do Ceará, razão pela qual o Conselheiro pleiteou sua permanência,na
qualidade de representante da classe empresarial quando da discussão sobre a aprovação da Norma
Tarifária do Porto de Fortaleza, item 2.1 da pauta.

Na sequência, a Diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária, por meio da Nota Técnica nº 018/2021,
esclareceu que a Resolução Norma�va n° 32-Antaq, de 07 de maio de 2019, estabeleceu estrutura
tarifária padronizada para as administrações portuárias e os procedimentos para reajuste e revisão das
tarifas nos Portos Organizados. Como consequência do projeto de revisão e padronização da estrutura
tarifária da CDC, ainda sob análise na ANTAQ, fez necessária uma revisão da Norma de Aplicação vigente.
O trabalho foi desenvolvido pela equipe da CODGEN e finalizado pelo Diretor Comercial Mário Jorge.

Após discussões e análises, os Diretores informaram que foram revisados alguns pontos do projeto
quanto à estrutura tarifária e dados de projeção de inves�mento. A CDC u�lizou a previsão de
inves�mento apresentada para o Orçamento 2022, no entanto, a ANTAQ informou que aceitaria somente
inves�mentos que já �nham algum avanço oficial no trâmite de contratação; assim, a CDC desconsiderou
aqueles inves�mentos que ainda não possuem a Solicitação de Contratação. Com os ajustes concluídos,
percebeu-se uma oportunidade de revisão dos preços dos serviços portuários de forma a se almejar um
resultado posi�vo para a Companhia, que possibilitasse inclusive a reversão do prejuízo acumulado hoje
registrado. A proposta consiste em dividir o plano de reversão do prejuízo em 12 anos, ao longo de 4
ciclos de revisão tarifária (os projetos de revisão tarifária contemplam um horizonte de 3 anos).

O Presidente do Conselho registra que esses ajustes estão sendo realizados em âmbito nacional, não
sendo uma peculiaridade da CDC. O Conselho recomenda que a Diretoria proceda com a análise do
impacto nas operações da CDC, após a atualização desses valores, e que CDC divulgue amplamente junto
aos parceiros comerciais, a fim de trazer clareza acerca do funcionamento das novas tarifas.

O Conselho de Administração, à excessão do Conselheiro Bruno Iughe� impossibilitado de opinar, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, aprova a Proposta da Nova Norma de Aplicação das Tarifas
Portuárias da CDC.

 

2.2. Deliberação nº 058/2021 – Contratação Auditoria Externa –

O Conselho recebe o processo SEI nº 50900.000331/2021-15, que trata contratação do serviço de
auditoria externa (independente) para a CDC.
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A área solicitante, AUDINT, jus�ficou a contratação diante da necessidade de atender ao que preceitua o
Decreto nº 8.945/2016 (estatuto jurídico das estatais), publicado em 27/12/16, notadamente seu art. 12,
parágrafo único, que determina que as estatais deverão elaborar demonstrações financeiras trimestrais,
auditadas por auditor independente com registro na CVM, e com a devida divulgação no sí�o eletrônico,
além do cumprimento da Resolução CGPAR nº 06, de 29/09/2015 e art. 115 do Estatuto da CDC. 

O assunto foi subme�do ao Conselho de Administração em razão do art. 58, inciso XI do Estatuto Social
da CDC.

O Comitê de Auditoria manifestou-se por meio da ata da 62ª reunião ordinária, e concluiu pela
possibilidade da empresa AUDIPLAC ser efe�vamente contratada para um novo período de até 5 (cinco)
anos, tomando-se o cuidado de observar a obrigatória rotação do responsável técnico, diretor, gerente e
de qualquer outro integrante da equipe de auditoria com função de gerência, que pode atuar em período
não superior a 5 (cinco) exercícios sociais consecu�vos, com intervalo mínimo de 3 (três) exercícios
sociais para seu retorno. Quando o contrato completar o período de 10 (dez) anos, entende o COAUD
que a empresa AUDIPLAC não poderá par�cipar de novo processo licitatório.

O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do art. 58,
inciso XI do Estatuto Social da CDC, delibera pela homologação do resultado do Pregão Eletrônico nº
018/2021, cujo objeto consiste na contratação do serviço de auditoria externa (independente),
compreendendo: auditoria trimestral e anual dos registros contábeis e controles a�nentes, formalizados
através de Relatório e de Parecer de Auditor Independente, na sua forma padronizada e legislação em
vigor, registrando se as demonstrações financeiras representam adequadamente a posição patrimonial e
financeira da Companhia, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e o
Fluxo de Caixa trimestralmente e referente ao encerramento do exercício, enfim, abrigando todas as
prá�cas contábeis adotadas para o �po de serviço, pelo período de 12 (doze) meses, pela quan�a anual
de R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais) em favor da empresa AUDIPLAC AUDITORIA E
ASSESSORIA CONTÁBIL.

 

2.3. Deliberação nº 059/2021 – Resultado Metas 3º Tri 2021 (SEI 50900.000400/2021 – 82) –

            O Conselho recebe o e-mail da Coordenação-Geral de Gestão de Portos/SNPTA, de 05 de
novembro de 2021, encaminhando para ciência e demais providências o Relatório Trimestral de Avaliação
das Metas de Gestão do 3º Tri de 2021.

O Conselho de Administração da Companhia Docas do Ceará, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, conforme disposto no art. 58, inciso XXXV do Estatuto Social da CDC, delibera pela
ra�ficação do resultado da análise de avaliação quanto ao cumprimento das Metas de Gestão da CDC,
referente ao 3º Trimestre de 2021, autorizando o pagamento de 100% à �tulo de parcela variável em
outubro, novembro e dezembro/2021 aos dirigentes da CDC.

 

2.4. Nomeação/Des�tuição Ouvidoria CDC –

            O Conselho de Administração decidiu por adiar a nomeação/des�tuição da �tular do cargo de
Ouvidoria da CDC, a fim de que a candidata selecionada tenha tempo hábil para realizar sua mudança
para a cidade de Fortaleza, tendo em vista que a mesma reside em Brasília/DF.

 

2.5. Deliberação nº 060/2021 – Proposta HVM 1º Tri 2022 (SEI 50900.000400/2021 – 82)

            O Conselho recebe o O�cio-Circular nº 2144/2021, encaminhado pelo Departamento de Gestão e
Modernização Portuária do Ministério da Infraestrutura, solicitando que o Conselho avalie a proposta de
metas de gestão para o HVM do 1º Trimestre de 2022, conforme planilha encaminhada, bem como sugira
eventuais inclusões contendo data de entrega e peso.

O Conselho, com base no art. 58, inciso XXXV do Estatuto Social da CDC, delibera pela aprovação da
proposta de Metas de Gestão do 1º Trimestre de 2022 - Honorário Variável Mensal – HVM dos Diretores
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da Companhia Docas do Ceará, conforme planilha encaminhada pelo Departamento de Gestão e
Modernização Portuária, Segurança e Saúde, do Ministério da Infraestrutura, com as inclusões abaixo:

 

INDICADOR

 

1º TRIMESTRE DE 2022

DATA PESO DIRETORIA
RESPONSÁVEL

1- Divulgação dos Conceitos sobre os Obje�vos do
Desenvolvimento Sustentável no ambiente portuário.

 

 * Palestra sobre os ODS.

 * Cartazes.

 

Apresentar os 17 Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável
para a percepção destes conceitos e agregar valor ambiental
nas estratégias empresariais da CDC para conciliar suas
a�vidades e às metas dos ODS.

31/03/2022 MÉDIO DIRCOM

2          – Prospecção de Clientes:

* Realização de 6 visitas dentre os meses de janeiro, fevereiro
e março/2022 com uma distribuição média de 03 visitas/mês.

 

31/03/2022 ALTO DIRCOM

3 - Criação de norma com os procedimentos do setor de
recursos humanos:

* Aprovar norma com as ro�nas do setor pessoal,
especialmente quanto às admissões e demissões, levando
ainda em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados,
documentação/declarações exigidas e informações quanto à
conflitos de interesse/vedações.

 

31/03/2022 ALTO DIAFIN

4 – Apresentar o Relatório de Integridade do exercício de
2021.

 
31/03/2022 ALTO DIRPRE

5 – Apresentar um plano de inves�mento e melhorias da
infraestrutura e tecnológica da CDC para o exercício de 2022. 31/03/2022 ALTO DIEGEP

6 - Apresentar ao Colegiado, trimestralmente, os resultados
dos indicadores e o andamento dos planos de ação de cada
diretoria, conforme os Ritos de Gestão recomendados pela
ELOUGROUP, nas páginas 120 a 124, do Relatório de
Apresentação do Diagnós�co Expresso da CDC

31/03/2022 ALTO DIREXE

 

3.1.1. PENDÊNCIAS DIEGEP –

3.1.1.1. Demandas Receita Federal
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A Diegep, por meio processo SEI 50900.000015/2020-54, encaminhou o Plano de Ação da Diretoria
visando a recuperação do SISPORT e o restabelecimento da Infraestrutura. O Conselho con�nuará
acompanhando o tema.

 

3.1.1.2. OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 673/2021/ME –

            O Conselho solicitou que a CODTEI apresentasse um prazo para adesão da CDC ao SISP. A DIEGEP,
através do Comunicado nº 155/2021, informou que atenderá a solicitação na a�vidade de elaboração do
PDTI da Companhia, porém as demais serão tratadas junto ao projeto "Estabelecer processo formal para
contratação e gestão de soluções de TI aderentes a IN 04/2014", de que trata a Resolução CGPAR 11, Item
XIII, que está prevista para conclusão em Junho de 2022, conforme planejamento de a�vidades aprovado
junto ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI em sua úl�ma reunião. O Conselho
con�nuará acompanhando a questão.

           

3.1.1.3. METAS GESTÃO 3º TRI/2021 –

            O Conselho, em sua 553ª reunião, destacou a importância da meta 2.1 (Apresentar cronograma de
trabalho para elaboração e criação do Plano de Transformação Digital – PTD) e solicitou que a
Coordenadoria de Tecnologia da Informação inclua na apresentação da próxima reunião o andamento
das ações tomadas pela CDC em relação ao PTD. O Conselheiro Fernando Coelho havia sugerido que a
CODTEI verificasse a possibilidade de dar andamento para algumas ações paralelamente, visando
implantar o PTD a par�r de julho/2022. A DIEGEP, por meio do Comunicado nº 155/2021, solicitou que a
previsão inicialmente definida fosse man�da, com o intuito de não afetar outros processos em
andamento pela CODTEI. O Conselho acata a sugestão e re�ra o item de pauta.

 

3.1.1.4. Dragagem

O Conselho solicitou a avaliação da Diretoria sobre a solicitação do CAP de estruturação de um plano de
dragagem de manutenção con�nuada, destacando a sua importância para a adequada operação do
Porto. Pelo Comunicado CODINF nº 193/2021, o Conselho é informado que a contratação para realização
dos estudos ba�métricos categoria B com a finalidade de inspeções e estudos preliminares já foi iniciada
e reme�da para CODCOL (Coordenadoria de Compras e Licitações - CDC) no dia 08/09/2021. Foi
es�mado que os relatórios estarão disponíveis para análise e providências da CODINF em maio de 2022.
O Conselho con�nuará acompanhando a questão.

Tendo em vista que o Conselho vem acompanhando a referida pendência há 3 (três) meses, sem ter
havido alterações no andamento do processo, o Conselho orienta a Diretoria que tome ações junto a
CODCOL visando celeridade no referido processo.

 

3.1.1.5. Píer Petroleiro

O Conselheiro Murilo Pires solicitou informações à Diretoria acerca de no�ficação da fiscalização do
trabalho, ocorrida em fins de 2019, sobre as condições estruturais de parte do píer petroleiro. A CODINF
sugeriu, por meio do Comunicado 224/2021, que a Diretoria aguarde o fim da contratação em curso para
recuperação do píer, a fim de ser apresentada uma data mais precisa para atendimento às
recomendações apontadas pela fiscalização. O Diretor solicitou ao Conselho aguardar a conclusão da
contratação de forma a possibilitar uma melhor asser�vidade da previsão de início das a�vidades de
recuperação do píer, uma vez que até que se assine contrato há diversos riscos de atraso no processo,
como recursos, impugnações e fracasso na licitação.

O Conselho recomenda que a Diretoria apresente ao órgão emissor da no�ficação um posicionamento
acerca das ações já tomadas pela CDC.
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3.1.2. PENDÊNCIAS DIRPRE –

3.1.2.1. PMGP –

            A DIRPRE, através do Comunicado nº 103/2021, informou que a Comissão designada para
acompanhar o PMGP informou que se encontra em elaboração o processo “Gerir Operações Terrestres”
que, quando concluído, será subme�do à apreciação da DIREXE juntamente com o relatório do processo
"Gerir Operações Marí�mas". Também está em elaboração o relatório do processo "Planejar
Contratações", contemplando sugestões de melhorias, que também, quando concluído, será subme�do à
DIREXE. O Conselho con�nuará acompanhando a questão.

 

3.1.2.2. Estrutura Cais do Porto –

Diante das informações apresentadas pela Diretoria acerca da atual situação do Pier Petroleito, o
Conselho orientou a Diretoria a priorizar a referida contratação, dentro dos demais processos em
andamento na CODCOL. A DIRPRE, por meio do Comunicado nº 103/2021, informou que, conforme a
análise das demais contratações em andamento, serão dadas as prioridades necessárias aos processos. O
Conselho con�nuará acompanhando a questão.

 

3.1.2.3. Setor de Compras e Licitações/CDC –

O Conselheiro Murilo Pires havia sugerido que fossem revistos os procedimentos de sugestões de
inclusão de pontos desnecessários ou preciosistas às solicitações de compras e serviços elaboradas pelas
respec�vas áreas, com vistas à dar maior celeridade aos processos licitatórios. A Dirpre, por meio do
Comunicado nº 103/2021, informou que acata as recomendações do CONSAD, com vistas a dar maior
celeridade aos processos licitatórios, que o Regulamento Interno de Licitações e Contratos está sendo
revisado por comissão específica e que a CODCOL está sendo reestruturada. O Conselho orienta que a
Diretoria implante estratégias de modo a melhorar a comunicação e a colaboração entre as áreas
demandantes e o setor de compras e licitações.

 

3.1.2.4 – No�ficação Receita Federal –

            A Dirpre, por meio do Comunicado nº 103/2021, informou que a CDC recebeu e-mail da Receita
Federal do Brasil, em 24/09/2021, para imediato restabelecimento do sistema OCR. Adicionalmente, a
Diretoria informa que a Ordem de Serviço já foi emi�da e a empresa já está se mobilizando para instalar
os equipamentos o mais breve possível. O Conselho con�nuará acompanhando a questão.

 

3.1.3. PENDÊNCIAS DIREXE –

3.1.3.1. O�cio nº 1354/2020 (Supervisão Ministerial – SEI 50000.006305/2020-55) -

A Diretoria, através do Comunicado DIREXE nº 52/2021, encaminhou relatório contendo a atualização das
ações realizadas para atender as recomendações constantes no Relatório da Supervisão Ministerial. O
Conselho con�nuará acompanhando o andamento das ações.

 

3.1.3.2. O�cio Circular nº 3778/2021/ME –

O Conselho recebeu o Oficio Circular SEI nº 3778/2021, no qual a Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais informa que foi encaminhado à CDC e ao Ministério da Infraestrutura,
por meio do Oficio Circular SEI nº 3776/2021/ME, cópia do Parecer nº 00708/2021/PGFN/AGU, que trata
da uniformização do entendimento jurídico no âmbito da União sobre a forma de ex�nção do vínculo
emprega�cio do empregado público após a Emenda Cons�tucional 103, de 2019, compulsória aos 75
anos de idade.

A Diretoria, por meio do Comunicado nº 18/2021, informou que o assunto já está sendo analisado pela
área técnica. Diante da informação prestada, o Conselho re�ra o item das pendências.
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3.1.3.3. ATUALIZAÇÃO PARTE RELACIONADAS - 

O Conselho ra�ficou a importância da atualização da Polí�ca de Partes Relacionadas, solicitando que a
Diretoria proceda com a referida demanda. A Diretoria, por meio do Comunicado Direxe nº 018/2021,
informou que a atualização da Polí�ca de Partes Relacionadas encontra-se em andamento. Diante da
informação prestada, o Conselho re�ra o item das pendências.

 

3.1.3.4. DOCUMENTOS COAUD -

A Direxe, por meio do Comunicado nº 18/2021, ra�ficou que, conforme solicitação do COAUD, enviará
todas as informações que envolvam demonstrações contábeis e financeiras, além dos relatórios
periódicos de responsabilidade das diversas Coordenadorias e áreas da CDC para análise prévia do
Comitê. Diante da informação prestada, o Conselho re�ra o item das pendências.

 

3.1.3.5. Demonstrações Contábeis 2º Tri/2022 -

O Conselho destaca o Relatório referente às Demonstrações Contábeis rela�vas ao 2º trimestre de 2021,
elaborado pelo COAUD e reforça a importância de que todos os apontamentos ali con�dos sejam
atendidos plenamente. A Direxe, por meio do Comunicado nº 18/2021, informou que a Diretoria está
acompanhando o atendimento dos apontamentos que constam no Relatório elaborado pelo COAUD.
Diante da informação prestada, o Conselho re�ra o item das pendências.

 

3.1.4. PENDÊNCIAS DIAFIN –

3.1.4.1. ATA CONFIS 603 (Pendência CVT) –

            O Conselho, em sua úl�ma reunião, destacou a solicitação do Confis em relação à regularização da
pendência referente ao a�vo compensado – Convênio CVT (item 2.2 da ata).

O Diretor de Administração e Finanças compareceu a reunião e informou que a DIAFIN encaminhou
O�cio à Superintendência do Patrimônio da União (SPU) no dia 18/11/2021 e aguarda manifestação.

 

3.1.4.2. Diligência AUDINT nº 07/2021 –

                A COADMI, por meio do Comunicado nº 246/2021, informou que busca de forma constante a
melhoria dos processos de pagamento do setor, e que a Coordenadoria par�cipa da revisão do
Regulamento Interno de Licitações da CDC, onde se busca o meio ideal de fiscalização e uniformização
dos processos da CDC. O Conselho mantém o acompanhamento das pendências de pagamentos, pois o
COAUD e a AUDINT estão diligenciando junto a DIAFIN sobre a elaboração de norma�zação para o fluxo
de pagamentos e responsabilidades, inclusive quanto à melhoria da atuação dos fiscais do Contrato. O
Conselho con�nuará acompanhando a questão.

 

3.1.5. PENDÊNCIAS DIRCOM

3.1.5.1. Pregão Eletrônico – Terminal Pesqueiro de Camocim

            O Conselho solicitou que a Diretoria man�vesse o Colegiado informado acerca do andamento do
Pregão Eletrônico que obje�va a cessão onerosa de uma área de 6.542,44m², localizado na cidade de
Camocim, des�nada a instalação de um Terminal Pesqueiro. A DIRCOM informa que, após serem
realizados ajustes no Termo de Referência, a CODGEN procedeu com alguns apontamentos no sen�do de
prover maior segurança contratual e jurídica à CDC, presentes no ITEM 16. DO PLANO BÁSICO DE
IMPLANTAÇÃO. Após esses ajustes, o processo foi enviado para a CODCOL no dia 17 de novembro
passado, já com a versão final do Termo de Referência. O Conselho con�nuará acompanhando a questão.
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3.2 - RELATÓRIO GERENCIAL OUTUBRO/2021 –

O Conselho recebe para análise o relatório gerencial referente ao mês de Outubro/2021. O Conselheiro
Fernando Coelho solicita que na reunião de janeiro sejam apresentadas informações mais aprofundadas
acerca do aumento na taxa de ocupação mensal do Porto de Fortaleza.

 

3.3.  RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS AGOSTO E SETEMBRO /2021 –

O Conselho recebe para análise o Relatório de Receitas e Despesas, referente aos meses de Agosto e
Setembro/2021.

 

3.4. ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA –

O Conselho tomou conhecimento das atas das reuniões ordinárias de nºs 2345ª a 2351ª da Diretoria
Execu�va da CDC.

O Conselho solicita que a Polí�ca de Porta Vozes (Ata DIREXE 2346) seja subme�da ao Conselho de
Administração, conforme art. 58, inciso XLV do Estatuto Social da CDC.

 O Conselho solicita o encaminhamento da Diretoria Execu�va para juízo de admissibilidade quanto à
existência de indícios que jus�fiquem a apuração de responsabilidades dos fatos que culminaram na
contratação emergencial aprovada pela Decisão Direxe nº 138/2021 (Sistema de OCR). O Conselho
solicita tomar conhecimento do Parecer da Auditoria Interna.

3.5. AUTORIZAÇÕES DIRPRE –

O Conselho tomou conhecimento das Autorizações DIRPRE de nºs 43 a 51.

Em relação à Autorização Dirpre nº 047/2021 – Abertura de Licitação para Manutenção Preven�va e
Corre�va de Veículos, o Conselho indaga a Diretoria acerca da necessidade da CDC ainda ter uma frota
própria. A Diretora Presidente informa que está em andamento um processo de licitação para locação de
veículos e que alguns veículos da frota própria já estão indo para leilão.

3.6. ATAS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD-

O Conselho recebe as atas das reuniões ordinária do COAUD de nº 61, 62 e 63, ocorridas em 26/10/2021,
02/11/2021 e 23/11/2021, respec�vamente.

Em relação à ata 61, o Conselho ra�fica a preocupação citada pelo Comitê: “O COAUD entende que a
norma poderia conter um melhor detalhamento do fluxo e das responsabilidades em relação ao controle
e a conferência de documentos, com o obje�vo de se corrigir as ocorrências apontadas em diversos
relatórios da AUDINT. Exemplo: conferência dos documentos da contratada, de notas fiscais, da medição
e conferência de atendimento das cláusulas contratuais. Reiteramos a importância de uma clara definição
da função dos dis�ntos fiscais de contrato (fiscal técnico, que cer�fica a realização do serviço, e o fiscal
requisitante, que autoriza o pagamento), con�das no RILC - Regulamento de Licitação. O COAUD
acompanhará a emissão da versão final da Norma, após manifestação da CODCON e aprovação pela
DIREXE.”

3.7. ATA DO CONSELHO FISCAL -

O Conselho recebe a ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal da CDC de nº 606, ocorrida em
29/10/2021.

4. OUTROS ASSUNTOS –

4.1. Relatório EloGroup (50900.000944/2021-44) –

A empresa EloGroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda. foi contratada por meio da Associação
Brasileira das En�dades Portuárias e Hidroviárias – ABEPH, para realizar a prestação de serviços de
diagnós�co expresso, a fim de gerar valor nos Portos Públicos, por meio da iden�ficação de alavancas de
crescimento, lucra�vidade, diversificação e ins�tuição, disponibilizando a adesão dos citados serviços aos
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portos associados, mediante assinatura de Termo de Adesão ao referido contrato. A par�r do mapa de
alavancas com suas devidas priorizações, foram propostas pela consultoria ações de seguimento para
solução das questões e melhoria dos processos, conforme abaixo:

1. Dar celeridade e qualidade ao processo de compras e contratações: a) Realizar força-tarefa de
redução de estoque de contratos; b) Revisar planilha de controle; c) Revisar responsabilidades da
estrutura de gestão e fiscalização; d) Mapeamento, redesenho e implementação de melhorias dos
processos.

 

2. Acompanhar e garan�r execução da estratégia: a) Revisar Planejamento Estratégico (melhor
descrição dos obje�vos, redução de indicadores etc.); b) Divulgar nova estratégia; c) Estabelecer
ritos de gestão para acompanhamento dos indicadores; d) Iden�ficar oportunidades de melhorias
no controle dos dados; e) Elaborar e implementar Dashboard de divulgação dos resultados.

 

3. Garan�r conec�vidade e integração entre sistemas e áreas: a) Realizar reunião para definição DE x
PARA entre CODCON e CODFIN; b) Revisar planilha da CODCON/CODPLAN com as novas contas
contábeis; c) Implementar processo de criação de nova conta contábil; d) Publicar planos de contas
comentado.

 

4. Automação do modelo de mensuração e faturamento: a) Implementar planilha de controle de
informações para faturamento; b) Implementar novas a�vidades sugeridas nos fluxos; c) Comunicar
mudanças para todos os atores envolvidos; d) Realizar força-tarefa para redução do passivo de
cobrança.

O Conselho de administração demonstrou preocupação com os apontamentos realizados e solicitou que
a Diretoria esteja empenhada em sanar os achados apresentados.

O Conselho orienta a Diretoria Execu�va a buscar alinhamento estratégico entre as áreas, a CODCOL e a
CODJUR, a fim de realizar a força-tarefa recomendada no relatório e dar agilidade às contratações. O
Conselho recomenda, também, que sejam realizados treinamentos com as áreas demandantes e que seja
elaborado o Guia de Boas Prá�cas de Compras e Contratos citadas no relatório.

O Conselho, determina ainda, que seja apresentado ao Colegiado, trimestralmente, os resultados dos
indicadores e o andamento dos planos de ação de cada diretoria, conforme os Ritos de Gestão
recomendados pela ELOUGROUP, nas páginas 120 a 124, do Relatório de Apresentação do Diagnós�co
Expresso da CDC.

 

4.2. Diligência Audint nº 10/2021 –

A Auditoria Interna apresenta ao Colegiado a Diligência de Pagamento nº 10/2021, que trata da análise
processo SEI nº 50900.000493/2020 – 64, referente aos pagamentos realizados à Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, pela prestação de serviço de distribuição de publicidade legal da CDC.

 

4.3. Nota Técnica DIAFIN nº 01/2021 –

O Conselho toma conhecimento do processo SEI nº 50900.000945/2021-79, contendo a Nota Técnica
Diafin nº 01/2021, de 18/10/2021, informando o posicionamento da Diretoria de Administração e
Finanças quanto à contabilização, no balancete da CDC, na conta do passivo “credores diversos – IPTU”
no montante atualizado de R$ 2.074.158,23.
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A Diretoria execu�va, por meio da Decisão Direxe nº 141/2021, aprovou a NT Diafin acatando as
recomendações proferidas em relação às providências de ressarcimentos.

O Conselho solicita que a Diretoria encaminhe a documentação do processo para análise e emissão de
Parecer Jurídico, a fim de embasar a decisão da Diretoria Execu�va tomada por meio da Decisão Direxe
nº 141/2021. Solicita, também, que seja atendida a recomendação do COAUD de que a Companhia avalie
se os contratos vigentes com os arrendatários da CDC permitem a cobrança e/ou a retenção de valores de
IPTU caso a Prefeitura local, em um momento futuro, resolva aplicar o entendimento atual do STF acerca
da inaplicabilidade da imunidade recíproca para imóveis explorados pelos arrendatários.

 

4.4. Relatório Audint nº 04/2021 –

A Auditoria Interna apresenta ao Colegiado o Relatório de Auditoria nº 004/2021, que obje�vou avaliar
os níveis de controle sobre as operações portuárias e sobre os operadores portuários, o sistema
operacional e os processos de pré-qualificação.

O processo de gestão operacional foi considerado de prioridade alta na matriz de riscos, levando-se em
consideração a recomendação do MINFRA, em seu relatório, de que a CDC deveria envidar esforços para
realizar uma auditoria de cunho operacional por ano.

O Conselho registra sua preocupação com os apontamentos levantados pela AUDINT, tendo em vista a
cri�cidade apresentada na área de operações da Companhia.

Desta forma, o Conselho solicita que a Diretoria apresente as ações já adotadas e as ações previstas para
atender às diversas recomendações constantes no Relatório.

 

4.5. Relatório Trimestral Correição –

A Auditoria Interna apresenta ao Colegiado o Relatório Correcional nº 001/2021, elaborado com o
obje�vo de apresentar informações acerca da quan�dade de procedimentos concluídos, em andamento,
arquivados, o tempo médio de duração dos processos e as sanções indicadas.

 

4.6. Apresentação CODTEI –

Compareceram à reunião o Coordenador de TI, Everton Krys�an e o Diretor de Infraestrutura e Gestão
Portuária, Eduardo Rodriguez, a fim de apresentar ao Colegiado o relatório diagnós�co da CODTEI.

O Conselho parabeniza a CODTEI e a DIEGEP pelo diagnós�co e as ações tomadas, diante da situação
precária em que a TI encontrava.

O Conselheiro Murilo Pires indaga se a quan�dade de pessoas e equipamentos citados na apresentação
serão todos contratados e adquiridos de uma só vez pela CDC e qual seria a quan�dade mínima para
atender a necessidade atual da CODTEI.

O Coordenador Krys�an esclareceu que os equipamentos serão adquiridos gradualmente e a equipe
deverá ser contratada de maneira total, diante da necessidade do trabalho em paralelo, pois a situação
dos sistemas não permite que se faça manutenção e desenvolvimento, e a equipe completa garan�ria a
rota�vidade dos profissionais.

O Conselheiro Murilo reitera a solicitação do Conselho de que a Diretoria apresente um estudo das
necessidades de pessoal nas diversas áreas da Companhia, tendo em vista que, como a CODTEI, outros
setores encontram-se com poucas pessoas para realizar as demandas.

A fim de resguardar à CDC, o Conselho recomenda que os prazos apresentados pela Receita Federal
durante reunião de alinhamento com a DIEGEP, sejam formalizados via Oficio.

 

4.7. Sindicância Scanner (20190756-1) -
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A Diretoria Execu�va submeteu para conhecimento do Conselho de Administração o pedido de
reconsideração apresentado por empregado da Companhia, sancionado com a penalidade de
ADVERTÊNCIA POR ESCRITO, mediante Decisão Direxe nº 043/2021, de 08/04/2021, nos autos do
processo 20190756-1, que tratou de apuração de eventuais responsabilidades por eventual falha de
planejamento e deficiência na organização administra�va, que culminou na contratação emergencial de
empresa para prestação de serviços de locação de scanner móvel de veículos de carga.

A Diretoria Execu�va, por meio da Decisão Direxe nº 127/2021, de 18/10/2021, manteve sua decisão de
aplicação da penalidade “ADVERTÊNCIA POR ESCRITO”.

O Conselheiro Murilo Pires reitera, de forma veemente, que as comissões de sindicâncias estão agindo
como verdadeiros “tribunais de exceções”, desrespeitando o devido processo legal, os prazos e outros
procedimentos, e, que no caso concreto, entende que o documento apresentado pelo ex Coordenador de
Tecnologia da Informação, dando conta de que “não de�nha a capacidade técnica” para a realização da
demanda da DIRPRE, é documento EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, mantendo o seu voto inicial de
absolvição de qualquer responsabilidade do mesmo.

 

4.8. Sindicância Ataque Hacker (50900.000290/2020 – 78 e 50900.000447/2021 – 46) -

A Diretoria Execu�va submeteu para apreciação e julgamento do Conselho de Administração o recurso
impetrado por empregado da Companhia, sancionado com a penalidade de 10 (dez) dias de suspensão,
mediante Decisão Direxe nº 066/2021, de 18/06/2021, nos autos do processo SEI nº
50900.000290/2020-78, que tratou de apuração de eventuais responsabilidades quanto ao sinistro
decorrente da invasão de hackers nos sistemas informa�zados da CDC, com a manutenção da decisão de
aplicação de penalidade pela DIREXE.

            O Colegiado, com exceção do Conselheiro Murilo Pires, entendeu que não caberia deliberação
acerca desse tema e, dessa forma, toma conhecimento.

O Conselheiro Murilo Pires, entendendo que o Conselho de Administração é o 2º grau de recurso, haja
vista que é a DIREXE que recebe o relatório da comissão sindicante, reitera, de forma veemente, que as
comissões de sindicâncias estão agindo como verdadeiros “tribunais de exceções”, desrespeitando o
devido processo legal, os prazos e outros procedimentos, e, que no caso concreto, entende que o
documento apresentado pelo ex Coordenador de Tecnologia da Informação, um ano antes do ataque
“hacker”, a pedido do próprio CONSAD, recomendando a aquisição de “firewall”, com PRIORIDADE
IMEDIATA, é documento EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, mantendo o seu voto inicial de absolvição de
qualquer responsabilidade do mesmo. 

 

V - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:

Nada mais havendo 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.

O Conselho autoriza a disponibilização da presente Ata no sí�o eletrônico da Companhia Docas do Ceará.
A próxima reunião do colegiado ocorrerá no dia 20/12/2021 (08:30hs).
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