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ATA DA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

CNPJ 07.223.670/0001-16 
NIRE 23300003144 

 
 
DATA, HORA E LOCAL: dia 15/12/2017 às 08:00hs 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, Nelson Simão de Carvalho – Representante do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Aderson Silveira Aragão – Representante dos 
Trabalhadores e José Nelson Martins de Sousa – Representante do Governo do Estado do 
Ceará. 
 
Quorum: Conselheiros representando 71,42% de presença. 
 
Convidados Participantes: Cesar Augusto Pinheiro – Diretor Presidente, Rebeca Alves Soares 
Guimarães – Coordenadora Jurídica, Mário Jorge Cavalcanti Moreira – Diretor Comercial, 
Jéferson Cavalcante de Lucena – Diretor de Administração e Finanças e Theury Gomes – 
Coordenadora de Auditoria Interna Substituta. 

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 510ª 
reunião do Conselho de Administração da CDC, convidando a Sra. Juliana Alcantara Forte para 
secretariar os trabalhos. A seguir, convidou para participar da mesa o conselheiro 
representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Jefferson Vasconcelos 
Santos; o conselheiro representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, Nelson Simão de Carvalho Júnior; o conselheiro representante da Classe 
Trabalhadora, Aderson Silveira Aragão e o conselheiro representante do Estado do Ceará, 
José Nelson Martins de Sousa. 
 O Conselho recebe email encaminhado pelo Conselheiro Eduardo Rocha Praça, 
justificando sua ausência, tendo em vista que estará em reunião com a Chefe de Gabinete do 
Ministro Ana Patrizia Gonçalves Lira, para tratar de assuntos relevantes do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil. 
 O Conselheiro Bruno Iughetti, justificou sua ausência considerando que estará presente 
em uma reunião com os trabalhadores portuários avulsos que ocorrerá no mesmo dia e horário. 
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1.1 – RECEBIMENTO DE OFÍCIO – 

O Conselho recebe o Ofício nº 92889/2017-MP, de 08 de novembro de 2017, do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, encaminhando ao Conselho a Nota 
Técnica nº 18619/2017-MP, que trata da Norma de Regulamentação de Gratificação de 
Titulação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da CDC, para conhecimento e providências.  

O Coordenador de Recursos Humanos, Murilo Pires e a Coordenadora Jurídica, Rebeca 
Soares, fazem a explanação do Processo Administrativo 20120749 – 1 – Regulamentação da 
Gratificação de Titulação. O Conselho solicita que a CODREH elabore Nota Técnica acerca da 
implantação da referida gratificação, com todo histórico acerca do assunto, juntamente com 
Parecer da CODJUR para deliberação do Conselho na próxima reunião.  

 
 

II.  ASSUNTOS FIXOS: 
2.1 - Relatório Gerencial Novembro/ 2017 – 

O Conselho solicita que o referido Relatório seja disponibilizado no portal dos 
Conselheiros, tendo em vista que o documento não foi incluído com antecedência. O Sr. Mário 
Jorge, faz a explanação do referido relatório. Nada tendo a acrescentar passou-se ao item da 
seguinte da pauta. 

 
2.2 – Acompanhamento do Programa de Redução de Despesas – 

O Diretor de Administração e Finanças, Dr. Jeferson Lucena, apresenta ao Conselho o 
referido relatório. Nada tendo a acrescentar, passou-se ao item seguinte da pauta. 

 
2.3 – Resoluções Direxe ref. ao mês de Novembro/2017 – 

O Conselho passou à apreciação das Resoluções Direxe referentes ao mês de 
Novembro/2017.   
 Acerca das Resoluções nº 235 e 236, o Conselho recomenda à DIREXE que esteja 
atenta às falhas de planejamento dos prazos para instrução dos processos de contratações, a 
fim de evitar as contratações emergenciais. 
 
2.4 - Pendências: 

2.4.1 – De Francesco –  

O Conselho é informado, através da CI CODJUR nº 349/2017, que no dia 05/12/2017 o 
processo foi distribuído por dependência ao processo originário, processo nº 0556829-
02.2000.8.06.0001, o qual tramita na 24ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. O Conselho 
continuará acompanhando a questão. 
 

2.4.2 – Resoluções Direxe Abril/16 – Contratação de Escritório Advocatício – 

O Conselho é informado através da CI CODJUR nº 349/2017, que a CODJUR encontra-
se em fase de avaliação quanto à possibilidade de quadro próprio suportar a demanda de 
ações cíveis, incluindo ações de cobrança, bem como ações federais, com a eficiência 
necessária. O Conselho recebe ainda um quadro com a quantidade de procedimentos 
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realizados pelo setor no mês de novembro/17, separados por natureza (judicial e 
administrativa), bem como os respectivos prazos despendidos pelos advogados para as 
respectivas análises. O Conselho retira o item das pendências, solicitando ser informado, caso 
ocorra novas informações. 

 
2.4.3 – Resolução Direxe 097/2017 – Contratação Correios – 

O Conselho é informado através da CI GABPRE nº 46/2017, que a situação permanece 
inalterada. O Conselho retira o item das pendências, solicitando ser informado, caso ocorra 
novas informações. 

2.4.4 – Relatório Gerencial Abril/2017 – 

O Conselho é informado, através da CI CODPLA nº 059/17, que a recomendação foi 
acatada e que está elaborando ofício a ser enviado à SNP, solicitando informações quanto aos 
recursos de investimento. O Conselho continuará acompanhando a questão. 

2.4.5 – Relatório de Auditoria nº 05/2017 – Resoluções CGPAR/Governança: 

O Conselho determina que seja apresentado na próxima reunião proposta de 
cronograma de implementação, assim como os atos necessários à viabilização no prazo 
estabelecido, das medidas indispensáveis para atender às Resoluções CGPAR/ Governança - 
Decreto 8945/2016. 

2.4.6 – Apresentação dos Documentos de Planejamento – PDZ: 

O Conselho é informado através da CI GABPRE nº 046/2017, que a CDC permanece 
aguardando manifestação da SNP acerca das informações enviadas pela CDC. O Conselho 
continuará acompanhando a questão. 

2.4.7 – Tancagem – 

O Conselho é informado através da CI GABPRE nº 046/2017, que o Governo do Estado 
lançou em novembro/17 edital visando a transferência do parque de tancagem para o Porto do 
Pecém e que a CDC está aguardando um posicionamento do Governo do Estado sobre a 
construção de um parque de tancagem em Fortaleza. O Conselho continuará acompanhando a 
questão. 

2.4.8 – PMGP e Plano de Reestruturação – Situação atual –  
O Conselho é informado, através da Cl 46/2017, que a Secretaria Nacional de Portos - 

SNP, revisou o modelo de normatização de processos da Política de Normas e Procedimentos 
do PMGP, determinando que a CDC altere seus documentos normativos no formato do modelo 
enviado pela SNP. que  a  recomendação foi  acatada  e  que  a  CDC  está  discutindo  junto  à  
SNP  a  necessidade  de  alteração  ou não  do  Termo  de  Referência  no  formato  do  
modelo  proposto  pela  referida  secretaria, considerando que o termo já foi enviado para 
análise do Ministério dos Transportes. O Conselho continuará acompanhando a questão.    
 
2.4.9 – Instituto de Seguridade Social – Portus – 
 

 Na reunião anterior o Conselho recomendou a DIAFIN que avaliasse alternativas,  com 
menor  custo,  para  viabilizar  as  demissões  conforme proposta apresentada. O Conselho é 
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informado, através da CI DIAFIN nº 061/2017, que irá avaliar as possibilidades, visando a 
menor onerosidade possível no deslinde da questão. O Conselho retira o item das pendências, 
solicitando ser informado, caso ocorra novas informações. 

 
2.4.10 – Índices de Produtividade – 
 
 O Conselho determina que os Índices de Produtividades sejam apresentados na 
próxima reunião, sem dilação de novos prazos. 

 
2.4.11 – Relatório de Auditoria nº 09/2017 – Licitações e Contratos - 

O Conselho recebe a CI CODJUR nº 349/17, informando que estará atenta para que as 
irregularidades apontadas no relatório de auditoria não mais ocorram nos processos 
administrativos. A Diretoria da CDC solicitou às coordenadorias apontadas no referido relatório 
que estejam atentas aos apontamentos realizados pela COAUDI. O Conselho se dá por 
satisfeito. 
 

2.5 - Ata da 118ª Assembléia Geral Extraordinária – Alteração do Estatuto Social 
da CDC – 

A Coordenadora Jurídica, Rebeca Soares, faz a explanação das principais alterações 
ocorridas no Estatuto Social da CDC. 
 
III. ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES: 
 
3.1 – Deliberação nº 034 – PAINT 2018 –  

O Conselho delibera, conforme preceitua o art. 7°, da IN CGU n° 24/2015, bem como os 
arts. 53, inciso XXIII e 123 do Estatuto da CDC, delibera pela aprovação do PLANO ANUAL DE 
ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT - 2018. 
 
 
3.2 – Deliberação nº 035 – Abertura de Licitação – 
 
 O Conselho delibera pela aprovação da Resolução nº 233/2017 de 10/11/2017, que 
autorizou abertura de licitação para a contratação de empresa para fornecer bens e 
equipamentos, atraves de pregão eletrônico com sistema de registro de preços, para o sistema 
de reconhecimento de placas automotivas e códigos de contêiner - LPR/CCR, através de 
reconhecimento óptico de caracteres (OCR – Optical Character Recognition), englobando o 
provimento de hardware, software, infraestrutura, instalação, configuração, treinamento e 
suporte de solução, com todos os materiais, acessórios e equipamentos necessários, bem 
como para o projeto de cadeia logística conforme previsto no Termo de Referência - TR,  a fim 
de expandir o sistema de reconhecimento de placas automotivas e códigos de contêiner - 
LPR/CCR e  atender o processo de alfandegamento do Porto de Fortaleza, segundo exigência 
da Receita Federal, junto ao  projeto da Cadeia Logística da Secretaria Nacional de Portos – 
SNP, por um período de 36 (trinta e seis) meses. O valor máximo estimado obtido através da 
média das pesquisas de preços é de R$ 3.719.207,77 (três milhões, setecentos e dezenove 
mil, duzentos e sete reais e setenta e sete centavos). O Conselho solicita que a CODTEI 
proceda com as seguintes correções no processo: rever o uso do termo “serviços contínuos”, 
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melhorar a justificativa da agrupação do objeto em único lote e da entrega parcelada e verificar 
se existe conformidade com a IN SLTI nº 04, caso não haja, justificar. 
 
 
 
 
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. As próximas reuniões do colegiado ficam marcadas para ocorrer nas datas de 
26/01/18, 23/02/18 e 23/03/18. 

Fortaleza, 15 de Dezembro de 2017 

 

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO 
Presidente do CONSAD/CDC 

 
 

   JEFFERSON VASCONCELOS SANTOS             NELSON SIMÃO DE CARVALHO JÚNIOR 
                               Conselheiro                                                        Conselheiro 
 
 
ADERSON SILVEIRA ARAGÃO                                  JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA 
             Conselheiro                                                                               Conselheiro 
 

JULIANA ALCANTARA FORTE 
Secretária   


