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Senhor Superintendente da CGU-Regional/CE,

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados da auditoria de acompanhamento
da gestão na Companhia Docas do Ceará - CDC, realizada de acordo com os preceitos
contidos na Ordem de Serviço n° 201702499 e em atendimento ao inciso II do Art. 74 da
Constituição Federal de 1988, o qual estabelece que cabe ao Sistema de Controle Interno
^'comprovara legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federar.

1. Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados nas sedes da CDC e da Controladoria Regional
no Estado do Ceará - CGU-Regional/CE, no período de 15 de janeiro de 2017 a 17 de
maio de 2017, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público
Federal, tendo como objetivo avaliar os controles internos relacionados ao gerenciamento
das receitas oriundas das atividades operacionais e não operacionais da empresa.

A avaliação visa verificar a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos
instituídos e afetos à gestão e fiscalização dos contratos geradores de receitas, quanto ao
acompanhamento e controle, avaliação de risco, transparência das informações e
monitoramento, bem como a sua aderência aos normativos pertinentes e às cláusulas
contratuais, por meio de resposta às seguintes questões de auditoria formuladas na matriz
de planejamento deste trabalho:

1 - Quais são as receitas obtidas pela CDC?
2 - A CDC tem cobrado efetivamente pelos serviços prestados?
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3 - A CDC tem seguido os normativos e a legislação no que se refere à cobrança dos
serviços prestados?
4 - Os contratos de arrendamento estão de acordo com os normativos e estão sendo
executados conforme previsto?
5 - O arrendamento do TMP está de acordo com os contratos/normativos pertinentes?

Nenhuma restrição foi imposta aos exames, os quais foram realizados por amostragem
não probabilística seguindo orientação estabelecida na Ordem de Serviço n® 201701240.

2. Resultados dos trabalhos

Os resultados deste trabalho foram alcançados a partir dos exames realizados nos
processos administrativos, nos registros do Sistema Integrado deGestão Portuária- Sigep
e nas visitas in loco na Coordenadoria de Gestão e Negócios - Codgen, Coordenadoria
de Finanças - Codfin, Coordenadoria de Gestão Portuária - Codgep.

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder às questões de auditoria indicadas
na introdução deste Relatório de Auditoria, conforme discriminado a seguir:

1 - Quais são as receitas obtidas pela CDC?

No biênio 2016-2017, as receitas auferidas pela CDC totalizaram:

Quadro - Receitas operacionais e não operacionais

Descrição 2016 2017

Receitas Operacionais 33.833 44.987

Receitas com Arrendamentos e Cessão de Uso Onerosa 9.296 9.532

Total 45.145 54.519

Fonte: Demonstrativos contábeis publicados no sítio eletrônico da CDC.

2 - A CDC tem cobrado efetivamentepelos serviços prestados?

Verifícou-se, quanto aos contratos não operacionais analisados (contratos de cessão de
uso onerosa, arrendamento e autorização de uso temporário), que a CDC vem cobrando
pelos serviços prestados, exceto quanto ao Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza -
Ipem, autarquia doMunicípio de Fortaleza, queestáocupando áreadessa Companhia não
afeta às operações portuárias, sem desenvolver atividade compatível com os critérios
dispostos no art. 2° da Portaria SEP n** 409/2014, bem como sem instrumento contratual
que respalde a cessão do imóvel.

3 - A CDC tem seguido os normativos e a legislação no que se refere à cobrança dos
serviços prestados?

Dos exames realizados, restou evidenciada a baixa aderência da atuação das
coordenadorias envolvidas no processo de arrecadação das receitas às normas editadas
pelo poder concedente (União), pela agência reguladora, no caso, a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários - Antaq, e pela própria CDC.
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4 - Os contratos de arrendamento estão de acordo com os normativos e estão sendo
executados conforme previsto?

Da análise dos contratos de arrendamento e cessão de uso onerosa, foram identificados
dois contratos (Contrato n° 01/2015 eContrato n*' 04/2016, ambos com aEmpresa Galvani
Indústria, Comércio e Serviços S/A), que foram formalizados contendo cláusulas que
contrariaram a Resolução Antaq n° 2.240/2011, vigente à época da celebração dos
mesmos.

5-0 arrendamento do TMP está de acordo com os contratos/nonnativos pertinentes?

A utilização do Terminai Marítimo de Passageiros - TMP já foi objeto de exame pela
Coordenadoria de Auditoria Interna da CDC, que emitiu recomendações aos setores
envolvidos na instrução dos processos e administração do Terminal.

A partir do exame dos processos selecionados na amostra, em confronto com o Manual
Básico de Organização - MBO 1-1320-02, que disciplina os requisitos de autorização de
uso do TMP, identificou-se a recorrência de parte dos problemas identificados pela
Auditoria Interna da Companhia pelo descumprimento de diversos itens da norma em
vigor.

Ademais, por se tratar de um assunto que perpassa às receitas operacionais da CDC,
efetuou-se análise dos processos de pré-qualificação dos operadores portuários
formalizados pela Companhia, cuja regulamentação encontra-se disposta na Portaria SEP
n° 111, de 07 de agosto de 2013.

Da análise dos processos, evidenciou-se o descumprimento sistemático aos preceitos da
Portaria SEP n" 111/2013, revelando a baixa aderência a esse normativo quando da
certificação emitida pela CDC, uma vez que não constam documentos probatórios e
informações legalmente exigidos no processo.

Por relevante, destaque-se o preterimento da exigência normativa relativa à cláusula de
cobertura a dano ao patrimônio público portuário e ao meio ambiente nos contratos de
seguro apresentados pelos interessados, desconsiderando o risco grave de ocorrência de
sinistro, que pode inclusive, a depender da extensão, comprometer as atividades do Porto
Organizado de Fortaleza/CE, e por conseqüente, as receitas da Companhia.

Ainda sobessaperspectiva, as análises desses processos revelaram um intervalo de tempo
entre o requerimento e a renovação da certificação, que tem efeito sobre os seguros
contratados pelas empresas requerentes e que também pode impactar nas operações do
porto, em caso de ocorrência de algum sinistro, mesmo sob a vigência do contrato de
seguro, se considerada a definição de segurado no respectivo contrato, qual seja,operador
portuário pré-qualificado para a execução de operações portuárias no porto organizado.

Os resultados pormenorizados dos trabalhos de auditoria realizados estão consignados no
bojo deste relatório, em que foram relatadas as constatações relacionadas às
impropriedades retromencionadas. ^'
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3. Conclusão

Conclui-se que os exames realizados nos processos administrativos e relatórios emitidos
pelos sistemas corporativos da CDC, bem como os testes de observância aplicados por
ocasião das visitas à Coordenadoria dc Gestão e Negócios —Codgen, Coordenadoría de
Finanças - Codfm e Coordenadoria de Gestão Portuária - Codgep, revelaram as
impropriedades consignadas neste Relatório de Auditoria, que resumidamente se
apresentam a seguir:

1.1.1.2 - Ocupação de área gratuita por entidade que não desempenha atividades
portuárias agravada pela inexistência de lermo jurídico que a respalde.

1.1.1.3 - Ausência de cláusula em convênio especificando a fomia de aferição e o
quantitativo de energia elétrica a ser gerada a fim de aplicar percentual de desconto na
conta.

1.1.1.4 - Inexigibilidade de cobertura a danos ao patrimônio público portuário e ao meio
ambiente nas apólices contratadas pelos operadores portuários associada à ausência de
cobertura do seguro pelo atraso na renovação do certificado.

1.1.1.5-Fragilidade na metodologia de controle de faturas em aberto associada à falta de
aderência a sua normatizaçào.

1.1.1.6 - Impropriedades na formalização dos contratos de cessão de uso onerosa
decorrentesde descumprimento às normas vigentes.

1.1.1.7 - Descumprimento das exigências contidas na Portaria SEP n° 111/2013, quando
dapré-qualificação dos operadores portuários e posterior certificação.

1.1.1.9 - Descumprimento da norma de utilização do Terminal Marítimo de Passageiros.

1.1.1.10-Cobrança detarifas a menor, em desconformidade com a Tabela deTarifas do
TMP, e descumprimento do prazo de quitação previsto no item 9.8.2 do MBO 1-1320-02
da CDC.

1.1.1.11 - Ausência de critérios na contratação dos seguros obrigatórios e falta de
cobertura de seguro adequada para as instalações físicas do Terminal.

Não obstante as falhas supraditas, que se consubstanciam principalmente na potencial
materialização de riscos, alguns de alto impacto para a Companhia, pois têm o condão de
afetar o funcionamento do Porto Organizado de Fortaleza/CE; na ausência de cobrança
pela utilização de área não afeta às operações portuárias; e, na baixa aderência aos
normativos que regem as atividades portuárias e os eventos no TMP, verificou-se que o
gerenciamento das receitas, realizado principalmente pela Codfm, se apresenta adequado
e suficiente, considerando a transparência e a facilidade na extração dos dados do Sigep,
sistema que compõe os controles mantidos por essa Coordenação para monitoramento
das receitas auferidas pela CDC.

No entanto, há que se frisar a necessidade de revisão na metodologia, quando daextração
de dados pela Codfin, para verificar os créditos em aberto que compõem a provisão para
créditos de liquidação duvidosa, uma vez que foi identificada uma pequena falha no
controle das faturas associadas a essa conta patrimonial. '
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Porfim, impende informar queosachados deauditoria devem serobjeto deaçào corretiva
por parte da CDC, e, quando for o caso, serem incluídos no Plano de Providências
Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno.

Fortaleza/CE, 13 de julho de 2018.
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SUPERINTENDENTE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÀO NO
ESTADO DO CEARÁ

Ordem de Serviço n'' 201702499

1 GESTÃO OPERACIONAL

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão

1.1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão

1.1.1.1 INFORMAÇÃO

Panorama institucional e organizacional da Companhia Docas do Ceará.

Fato

Criada com fulcro na Lei n° 4.213, de 14 de fevereiro de 1963, e no Decreto n° 54.046,
de 23 de julho de 1964, a Companhia Docas do Ceará - CDC é uma sociedade de
economia mista pertencente à União Federal, que atua como autoridade portuária
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administradora do Porto Organizado de Fortaleza, também conhecido como Porto do
Mucuripe.

A CDC se encontra atualmente vinculada à Secretaria de Políticas Portuárias do
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e tem como missão institucional
''promover o desenvolvimento sócio econômico da região de sua influência, e em
particular do Estado do Ceará, através do exercício da função de autoridade portuária
e pela promoção das facilidades portuárias para as exportações e importações e o
transporte marítimo de cabotagem de mercadorias e turismo".

Dada a sua natureza jurídica, no plano geral a CDC encontra-se submetida à Lei n°6.404,
de 15de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações); Lei n° 13.303, de 30 de junho
de 2016 (Estatuto Jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) e
Decreto rf 8.945, de 27 de dezembro de 2016. que regulamenta esta última lei, além de
seu Estatuto Social.

Ademais,no que concerneespecificamenteao macroprocesso de interessedesta auditoria,
in casu, a arrecadação de receitas, a Companhia tem sua atuação regida por comandos
editados pelo Poder Concedente (União) e pela ANTAQ, sua agência reguladora,
conforme depreende-se das normas a seguir esquematizadas, que atualmente
regulamentam as suas atividades operacionais:

Constituição Federal/1988
art. 21, inc. XII, alínea f - Compete à União

explorar os portos marítimos, fluviais e
lacustres.

Lei n" 12.815, de
05/06/2013

Revogou a Lei n® 8.630/93; Lei n'

11.314/06; o art. 14 da Lei n° 11.518/
2007; e as alíneas g e h, inc. III do
caputdoart. 14 da Lei n" 10.233/01,

Decreto n" 8.033, de
27/06/2013. Revogou o Decreto n° 4.391/02 e o

Decreto n° 6.620/ 2008J

Portaria SEP n" 409, de
27/11/2014.

Estabelece procedimentos p/
exploração direta e indireta pela
Administração do Porto de áreas não
afetas às operações portuárias nos
Portos Organizados.

''

RN ANTAQ ii" 07, de
30/05/20 16j

Revogou a Resolução
ANTAQ n® 2.240/2011.

Aprova norma que regula a exploração de áreas e
instalações portuárias sob gestão da Administração do
Porto, no âmbito dos Portos Organizados, excetuadas as
modalidades de:

1. terminal de uso privado (TUP);
2. estação de transbordo de cargas (ETC);
3. instalação portuária pública de pequeno porte (1P4);
4. Instalação portuária de turismo (IPTur).

Figura l - Esquematização das principais normas relacionadas à exploração das áreas e instalações
portuárias - CDC

^ li
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Por certo que os normativos supraindicados não exaurem todo o arcabouço jurídico a que
se submete a CDC,até porquea própriaempresa atua na normatização de seus processos
de trabalho, com observância às normas editadas pelo Poder Concedente (União) e pela
ANTAQ.

Nessecontexto, destaca-se a importância da Portaria SEPn° 11 l,de 07 de agosto de 2013,
que estabelece normas, critérios e procedimentos para a pré-qualiílcação dos operadores
portuários.

Mencionados os principais normativos jurídicos que regem as atividades da CDC, passa-
se a apresentar sua estrutura organizacional, os sistemas corporativos por ela utilizados,
bem como suas principais fontes de receita, objeto especifico de interesse deste trabalho
de auditoria.

De acordo com o Estatuto Social da CDC, a Companhia possui cinco órgãos estatutários,
quais sejam: Conselho de Administração - Consad, Diretoria Executiva - Direxe,
Conselho Fiscal - Confis, Comitê de Auditoria e Comitê de Elegibilidade.

Segundo os dispositivos do Estatuto da CDC, o Conselho de Administração deve ser
composto por seis membros; o Conselho Fiscal por até cinco membros efetivos e
respectivos suplentes; a Diretoria Executiva pelo Diretor Presidente e por três diretores,
eleitos pelo Conselho de Administração; o Comitê de Auditoría e o Comitê de
Elegibilidade por três membros cada um, também indicados pelo Conselho de
Administração.

Com efeito, atualmente tanto a composição do Conselho de Administração como do
Conselho Fiscal da CDC diverge daquela instituída estatutariamente, considerando que o
Consad se encontra com sete conselheiros e o Confis, apesar de ser composto por quatro
titulares, tem somente três suplentes.

A CDC informou, quanto à divergência de membros do Consad, que a Companhia ainda
se encontra no prazo de 24 meses para a promoção das adaptações necessárias à
adequação do art. 91 da Lei n° 13.303/2016.

No que trata da divergência no número de suplentes do Confis, a CDC apresentou a Ata
da 1ló"" Assembléia Geral Extraordinária realizada em 9 de junho de 2017, que tratou da
eleição dos membros do Conselho Fiscal, em que se encontra consignado que o
representante do Estado do Ceará informou que "tendo em vista o não cumprimento do
disposto no art. 22 do Decreto n" 8.945, de 20}6, não foi preenchida OI (uma) vaga de
membro suplente do Conselho Fiscal representante do acionista minoritário

Ressalta-se que as competências e atribuições dos órgãos de deliberação (Consad e
Confis) e dos órgãos executivos (Diretor Presidente - Dirpre e Diretoria Executiva -
Direxe) se encontram dispostas no Estatuto Social e Regimento Interno da CDC,
enquanto que as competências e atribuições que norteiam as suas Secretárias, Assessorias
e Coordenadorias, subsidiando seus respectivos processos de trabalho, estão dispostas
somente no Regimento Interno.

Posto isso, para melhor visualizar a estrutura organizacional da Companhia Docas do
Ceará, apresenta-se na seqüência o organograma da empresa, destacando para
inexistência de unidades organizacionais abaixo das Coordenadorias vinculadas às
Diretorias: /K j ,

^ 9r 5
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ORGANOGRAMA FUNCIONAL

DOCAS DO CIARA

MtnusmfWI

Figura 2 - Organograma - CDC

Impende informar, no entanto, que segundo informação do seu Coordenador, a
Coordenadoria Financeira se encontra dividida em cinco unidades organizacionais:
Acompanliamento e Controle de Contas, Contabilidade, Contas a Receber, Faturamento
e Tesouraria, apesar de não constar formalmente no organograma da CDC.

Com relação aos sistemas corporativos, verificou-se que a CDC utiliza o Sistema
Integrado de Gestão Portuária - Sigep, o Sistema Porto Sem Papel - PSP, o Sistema de
Gestão Portuária - Sisport. bem como o Sistema Integrado de Comércio Exterior -
Siscomex Carga, também chamado de Siscarga, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, conforme verificado nas Coordenadorias visitadas pela Equipe de Auditoria, a
saber: Coordenadoriade Gestão e Negócios - Codgen,CoordenadoriaFinanceira - Codfm
e Coordenadoria de Gestão Portuária - Codgep.

Atualmente, o Sigep é o principal sistema operacionalizado pela CDC, por possuir
módulos como "Atracação - Operação Portuária - Pesagem - Faturamento - Contas a
Receber", que permeiam as mais variadas atividades portuárias desenvolvidas no Porto
de Fortaleza, a partir das quais são registradas as operações quedão origem às receitas da
Companhia.

Do sistema retromencionado, se pode extrair, por exemplo, os Relatórios de Operação
por Navio, em que estão registrados todos osdados relacionados à embarcação, operação
por dia, paralisações - motivos e produtividade - faturamento, que geram receitas
decorrentes das tabelas I, II e III da Tarifa Portuária aprovada pela Resolução ANTAQ if
5.407, de 22 de maio de 2017, que é o valor devido à Administração do Porto relativo à
utilização das instalações portuárias ou da infraestrutura portuária, ou á contratação de
serviços de sua competência na área do porto organizado.

A propósito, é importante mencionar que as tarifas portuárias são distribuídas em sete
tabelas, que discriminam os valores unitários a serem cobrados em decorrência da .
atividade aser desenvolvida no porto organizado, conforme indicado aseguir:^ ^

Dinheiro público é da sua conta •www.porialdatransDarencia.QOv. br



Quadro - Tabelas correspondentes à tarifa portuária

Tabela Atividade Responsável pelo Pagamento

I
Utilização da infraestnitura de proteção e acesso
aquaviário

Armador ou agente

11 Utilização das instalações de acostagem Armador ou agente
III Utilização de infraestrutura terrestre Operador portuário ou dono da mercadoria

IV o Serviços de movimentação de mercadorias Dono da mercadoria ou requisitante
V Serviços de armazenagem Dono da mercadoria ou requisitante

VI'" Utilização de equipamentos portuários Requisitante
VII Serviços diversos Requisitante

Notas:

Tarifas devidas ao operador portuário, por força da Lei n° 8.630/1993 (Lei dos Portos), revogada pela
Lei n° 12.815/2013.

Fonte: Sítio eletrônico da CDC (http://wp.docasdoceara.com.br/pt/files/2017/06/tarifa_portuaria.pdf)

Nesse contexto, efetivamente, o Sigep é alimentado com dados inseridos pela Codgep,
responsável pelo acompanhamento dessas atividades para que a Codfin promova o
faturamento, enquanto que a Codgen efetua o acompanhamento desses dados para fins de
estatística, ficando o acompanhamento da produtividade pelaprópria Codgep.

Quanto aoSisport, registre-se que esse sistema está emfase deimplantação para substituir
o Sigep nas unidades organizacionais da CDC e, por enquanto, a Codgep está opera o
mesmo nas funcionalidades "Atracação" e "Desatracação", utilizando-se da migração de
seus registros para o Sigep até que ele(Sisport) seja implantado definitivamente, para fins
de cobrança das tabelas I e II da Tarifa Portuária pela Codfin, conforme informação do
Coordenador da Codgep emvisita realizada a essaCoordenação pelaEquipe de Auditoria
em 11 de abril de 2018.

Ademais, segundo informações da CDC, há previsão de que os módulos do Sisport
estejam em produção até as datas a seguir indicadas, tendo sido ressaltado que a
fiincionalidade "Baixa parcial de faturas" do Módulo deFaturamento entrou em produção
em 19 de janeiro de 2018:

Quadro - Módulos do Sisport

Módulo/Área Funcionalidades
Percentual

Atual
Data

Módulo 01- Operação
Importação do Arquivo Siscarga, Agendamento,
Cadastro e Vinculação de Cargas, Operação de
Navios e Acesso de Veículos com Agendamento.

95% 30/04/2018

Módulo 02 - Operação Tratamento de Cargas. 10% 31/12/2018
Módulo 03- Faturamento Todas as íiincionalidades do faturamento. 0% 31/03/2019
Módulo 04 - Contas a Receber Todas as funcionalidades do contas a receber. 0% 30/06/2019
Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria n® 201702499/016

No que se refere ao PSP, segundo informação extraída do sítio eletrônico do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil, esse sistema é um Portal de Informações
Portuárias que unificou todas as informações em uma única basede dados, originando o
Documento Único Virtual (DUV) com 935 itens, que édirigido de uma vez só a todos os
envolvidos no processo, sendo utilizado por 35 portos públicos, dentre eles o Porto
Organizado de Fortaleza.

Ressalta-se que o PSP, o Sisport e o Siscomex Carga são sistemas operados
precipuamente pela Codgep. No caso do Siscomex Carga, essa Coordenação se utiliza
das informações contidas no manifesto apresentado pelos agentes/operadores portuários
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à RFB, que servem de parâmetro para aferição do quantum de carga a importar ou
exportar, com vistas à inserção de dados no Sigep para a cobrança da tabela III da Tarifa
Portuária pela Codfin.
Passando a tratar das fontes de receita da CDC, é imperioso falar sobre o Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento - PDZ do Porto de Fortaleza.

De acordo com o inc. XVII, art. 2°da Resolução Normativa Antaq rf 07, de 30 de maio
de 2016, o PDZ é o "instrumento deplanejamento de administração doporto, que visa
ao estabelecimento de estratégias e metas para o desenvolvimento racional e a
otimização do uso de áreas e instalações do porto organizado

Reforçando essadefinição, o art. 5°c/cseuparágrafo único da Resolução supra preceitua
que "o regime de ocupação de áreas e instalações portuárias deverá ocorrer em total
observância ao disposto no PDZ do porto organizado " e "que será elaborado pela
administração do porto e submetido à aprovação do poder concedente, conterá as áreas
e instalações portuárias individualizadas suscetíveis de arrendamento

Ressalta-se que o PDZ constante no sítio eletrônicoda CDC se encontra desatualizado e,
segundo informações da Companhia, foi concluída a elaboração de um novo Plano em
2015, ainda sob a égide da Resolução Antaq n" 2.240/2011, que foi aprovado pelo
Conselho de AutoridadePortuária e encaminhado à Secretaria Especial de Portos - SEP,
à época.

No entanto, a SEP solicitou que fossem complementadas informações e, diante das
reformas administrativas promovidas pelo Governo Federal a partir de 2016, com a
transferência do setor portuário da Secretaria Especial de Portos da Presidência da
República para o Ministério dos Transporte, Portos e Aviação Civil, o PDZ concluído em
2015 ainda não foi aprovado pelo Poder Concedente, apesar da exigência do art. 6° da
Resolução Normativa Antaq rf 07/2016.

Em que pese esse fato, o Porto de Fortaleza opera e gera receitas classificadas, segundo
a Codgen, em industrial (relacionadas aos contratos operacionais), patrimonial
(relacionadasaos contratosde arrendamento, cessãode uso onerosa e autorizaçãode uso),
financeiras (relacionadas a ganhos financeiros) e outras receitas eventuais (relacionadas
a eventos como leilão de bens).
Cabe esclarecer que por definição contida na norma de contratos operacionais da CDC,
são avenças firmadas com pessoas física ou jurídica com o objetivo de movimentação de
cargas pelo Porto de Fortaleza.

A Resolução Normativa Antaq n°07/2016 define contrato de arrendamento como aquele
formalizado para cessão de área e infi-aestrutura públicas operacionais, localizadas dentro
do porto organizado, mediante prévio procedimento licitatório para exploração, por prazo
determinado.

Nesse contexto, a Portaria SEP n° 409/2014 define contrato de cessão de uso onerosa
como sendo aquele formalizado para a realização de atividades econômicas de caráter
cultural, social, recreativo, comercial e industrial, por prazo superior a noventa dias,
precedido de licitação, bem como, contrato de autorização de uso comosendo aquele que
autoriza a utilização, a título precário e oneroso, das áreas não afetas às operações
portuárias, visando à realização de eventos de curta duração, que não podem exceder
noventa dias, a exemplo daqueles realizados no Terminal maritimo Portuário.

Dinheiro público é da sua conia
www.DorialdatransDarencia.sov.br
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Feitas as considerações para conhecimento e esclarecimento sobre os aspectos jurídicos
e organizacionais, apresenla-se na seqüência dos itens deste Relatório de Auditoria, os
achados de auditoria identificados a partir da análise de processos e dados extraídos,
especialmente, do Sigep.

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO

Ocupação (Ic área gratuita por entidade que não desempenha atividades portuárias
agravada pela inexistência de termo jurídico que a respalde.

Fato

Da análise dos processos de cessão de uso, verificou-se que a CDC possui uma área de
1.851,73 m^ cedida, a título gratuito, ao Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza - Ipem,
autarquia municipal, que exerce atividades delegadas pelo Inmetro, quanto à metrologia
legal e avaliação da conformidade.

Importante destacar, que segundo o sítio eletrônico da Prefeitura de Fortaleza, essa
autarquia municipal tem a "compelência de executar, no Estado do Ceará, todos os
serviços de registro, verificação, fiscalização, inspeção, controle de qualidade, exame
laboratorial, apreensão, guarda, interdição de produtos irregulares, autuação,
aplicação de penalidade, julgamento, execução de divida ativa e outros serviços técnicos,
administrativos e operacionais referentes às atividades de Metrologia Legal,
Normalização e Qualidade Industrial".

Registre-se que a Portaria SEP n°409/2014 estabeleceu procedimentos para a exploração
direta e indireta pela administração do porto de áreas não afetas às operações portuárias,
consignando no art. 2° que "consideram-se áreas não afetas às operações portuárias
aquelas destinadas a atividades diversas da movimentação de passageiros e da
movimentação ou armazenagem de mercadorias destinados ou provenientes de
transporte aquaviário. incluindo as de caráter cultural, social, recreativo, comercial e
industrial

Posto isso, verifica-seque as atividadesdesempenhadaspelo Ipem são incompatíveiscom
os critérios dispostos no art. 2*^ da Portaria SEP n" 409/2014, seja para a cessão de uso
onerosa ou não onerosa.

Impende informar que o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em resposta
à consulta realizada pela CDC sobre a transformação da cessão de uso não onerosa em
cessão onerosa, encaminhou a Nola Técnica n° 6/2017/CGMO-SNP/DOUP/SNP-MTPA
dando conhecimento sobre a incompatibilidade das atividades desenvolvidas pelo Ipem
com as características de destinação consignadas na Portaria SEP n*^ 409/2014, sugerindo,
inclusive, que a CDC confirmasse a espécie de contrato (oneroso ou não oneroso) e, caso
ratificasse o oneroso, que fundamentasse as razões de a atividade desempenhada pelo
Ipem se caracterizar como de caráter cultural, social, recreativo, comercial e industrial, e
ainda, fizesse verificação in loco do tamanho da área objeto do pleito.

No mesmo sentido, a Codjur firmou posicionamento com base na Nota Técnica n°
6/2017/CGMO-SNP/DOUP/SNP-MTPA, de que a atividade desenvolvida pelo Ipem não
está contemplada no critério de cessão de uso onerosa da Portaria SEP n° 409/2014, e que
seria viável a Cessão de Uso Não Onerosa, desde que restasse ^vínculo entre as
competências daquela autarquia municipal e as atividades portuárias..

Dinheiro púbtico é do sua conto ooriahiaininsparencia. gov.br
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Ademais, não foi identificado qualquer instrumento contratual que respaldasse
juridicamente a utilização daárea de 1.815,73 m^ pelo Ipem, contrariando os dispositivos
da Portaria SEP n° 409/2014. que estabelecem que a cessão de uso, onerosa ou não, seja
formalizada mediante contraio.

Por meio da Correspondência Interna - Codgen tf 062/2018, a CDC apresentou a
seguinte manifestação para o assunto, que não acrescentou novas informações sobre a
impropriedade apontada para além daquelas já verificadas no processo apresentado pela
CDC:

"Conforme Parecer da CODJVR de n"53/2018, a área atualmente ocupadapelo IPEM
não se enquadracomo Cessão de Uso, tanto Onerosa como Não Onerosa nos termos da
Portaria SEP 409/14. estando, pois. sem o devido instrumento contratual.

Aguardando decisão da Diretoria sobre as medidas a serem tomadas para solução da
lide

A situação apontada produz impacto direto nas receitas patrimoniais da CDC, porque não
está sendo explorada em conformidade com a legislação, embora a área cedida ao Ipem
conste no Plano de Desenvolvimento c Zoneamento do Porto de Fortaleza.

Causa

Morosidade c intempestividade na adequação dos contratos de cessão de uso onerosa e
não onerosa combinadas com a falta de revisão do Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento do Porto de Fortaleza.

Manifestação da Unidade Examinada

As considerações da CDC foram apresentadas no decorrer dos trabalhos de campo, em
resposta à solicitação de auditoria emitida pela CGU e, como contribuíram para a
compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo "fato". Não foi
apresentada manifestação adicional após oencaminhamento do Relatório de Auditoria n°
201702499. que continha a íntegra do fato constatado, tendo a Unidade assentido com a
falha na Reunião de Busca Conjunta de Soluções.

Análise do Controle Interno

Considerando-se que não houve nova manifestação da CDC sobre esta constatação, após
a que está transcrita no campo "fato", a análise do Controle Interno consta registrada no
referido campo.

Recomendações:
Recomendação 1: Adotar medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, com vistas á
urgente regularização da área atualmente cedida ao Ipem.

Recomendação 2: Dar conhecimento da situação do imóvel aos responsáveis pela
elaboração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, para quando resolvida a
pendência, indicar adisponibilidade de área não afeta ao Porto de Fortaleza, com vistas à
exploração do espaço de forma adequada. ' / "
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1.1.1.3 CONSTATAÇÃO

Ausência de cláusula em convênio especificando a forma de aferição e o quantitativo
de energia elétrica a ser gerada a fim de aplicar percentual de desconto na conta.

Fato

Em 30 de dezembro de 1994 foi firmado o Convênio CD n° 077/94-ASJUR, tendo como
intervenientes a Companhia Energética do Ceará - Coeice, a Companhia Hidroelétrica do
São Francisco - Chesf, a Companhia Docas do Ceará - CDC e a Secretaria dos
Transportes Energia, Comunicações e Obras - Seteco, com vigência de 360 meses a partir
da sua assinatura.

O referido convênio tem como objeto a implementação, em regime de parceria, de um
parque eólico piloto com capacidade total de 1.200kw para produção de energia elétrica,
conforme o plano de trabalho, parque este localizado na Praia Mansa, no Porto do
Mucuripe.

Na cláusula décima do citado convênio, estabeleceram-se os seguintes critérios para o
rateio da energia produzida pelo parque eólico:

Y--.7
A energia elétrica gerada mensalmente pelo parque eólico piloto terá a seguinte
destinaçao:

- 5% (cinco por cento) serão da CDC em pagamento ao aluguel do terreno do parque
eólico piloto;

- 47,5% (quarenta e sete e meio por cento) serão da COELCE;

- 47,5% (quarenta e sete e meio por cento) serão da CHESF. que venderá à COELCE
pelo mesmo preço médio de venda da energia elétrica que estiver sendo praticado na
época pela Chesfpara as condições de entrega do suprimento à COELCE.

[••]"•

Em 27 de julho de 2001 foi assinado o primeiro termo aditivo, tendo como objeto a cessão
dos direitos da Chesf para a Secretaria de Infraestrutura do Ceará - Seinfra.

Na mesma data do primeiro termo aditivo foi assinado também o segundo termo aditivo,
que teve como objeto a alteração da capacidade total de produção de energia elétrica de
1.200kw para 2.400kw.

O segundo termo aditivo trouxe também alterações nos critérios de rateio da energia
elétrica produzida, conforme estabelece a Cláusula Quarta:

••[•••]
Fica alterada a destinação da energia elétrica gerada mensalmente pelo parque eólico
do Mucuripe. contida na cláusula décima do convênio CD n" 077/94 - ASJUR, para a
forma abaixo:

05% (cinco por cento) serão transferidos à Companhia Docas do Ceará como crédito na
sua fatura de consumo de energia elétrica, tomando como base o valor do kwh da tarifa
se suprimento de energia eólica do mês de referência para o parque eólico do Mucuripe,
a título de compensação pela utilização especifica dos locais onde ficarão instalados

O

Dinheiro público é <ta sua conta www.porialihiintnsnai-encia. jv.br
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04 (quatro) novos aerogeradores e suas instalações correlatas, de acordo com o Anexo
/- "PLANTA DE Locação dos Aerogeradores E - 40/600k\v", devidamente aprovada
pelas partes, integrante do presente instrumento:

Fica assegurado à Companhia Docas do Ceará um crédito mínimo mensal
correspondente a 2,5% (dois e meiopor cento), nas mesmasbases doparágrafo anterior,
da energia medida mensal mínima, que corresponderá a umfator de capacidade anual
mínimo do parque eólico de 10% (dez por cento):

95% (noventa e cinco por cento) serão da COELCE;

[••]"•

Isto posto, tlca evidente que as cláusulas acordadas são omissas no sentido de estabelecer
meios adequados visando à mensuração exata da quantidade de energia gerada pelo
parque eólico mês a mês. de modo a minimizar o risco de perdas de receita pertencente à
CDC ao longo da execução do convênio em análise.

Salienta-se que, conforme entrevista realizada com o Chefe da Coordenadoria de
Manutenção Mecânica e Elétrica - Codman. a equipe de auditoria foi informada que a
ação fiscalizatória daCDC limita-se à verificar seestásendo creditada naconta deenergia
da CDC o percentual acordado, inexistindo qualquer tipo de medição ou estimativa da
carga produzida pelo parque eólico instalado na Praia Mansa, ficando totalmente por
conta da própria empresa concessionária de energia elétrica, ENEL, sucessora da Coelce,
a determinação da quantidade de energia elétrica gerada.

Em corroboração ao fato apresentado, foi encaminhada á equipe de auditoria a seguinte
manifestação da Codman, por meio da Correspondência Interna CODMAM rf 13/2018,
de 23 de abnl de 2018:

"[•••]
Conforme solicitado pela CGV, estamos encaminhando a solicitação demandada.

A coordenadoria de manutenção Eletromecânica, (CODMAN) tem papel de
acompanhar, mensalmente, se está sendo informada na conta de energia o valor da
compensação por parte da COELCE, sobre a geração eólica do Parque Eólico do
Mucuripe.

A coordenadoria comercial (CODCOM), por .sua vez, é responsável pelafiscalização do
convênio 077/1994 entre a CDC e a COELCE.

Emrelação ao Convênio observamos que não estabelece nenhuma cláusulade aferição
da energia gerada, o que causou vários questionamentos deste setora diretoria.

Assim sendo, nãoficou definido quando da elaboração do referido convênio, qualquer
quantitativo de energia, quer seja, por medições do kWhs produzidos oupelo valorfixo
dapotência instaladareferente aos 5% estabelecido.

[•••]"•

Ainda de acordo com a citada manifestação, é sugerida a substituiçãoda referida cláusula
por uma nova, baseando-se o percentual de desconto na capacidade instalada, conforme
transcrito a seguir: . .

Dinheiropütytico é(ta sua conta w\v\v.portaktatrm?parencia.gov.br



Portanto a CODMAN, propõe a seguinte moclificaçdo da cláusula referida no estudo em
anexo.

SUBSTITUIÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DA ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA

Conforme estudos realizados que precederam a instalação dos Aerogeradores, ficou
estabelecido que a expectativa de energia gerada seria calculada seja seguintefórmula:

Expectativa Média de Geração Mensal (kWh) = Potência Totalx Eficiência Médiax 30
dias X24horas x Período de Disponibilidade

Sendo a Potência das três torres == 2400W:

Eficiência Média Anual =
Período de Disponibilidade = 95%:

Tem-se que a expectativa de Geração Mensal =73H. 720 kWh.
Com is.so tem-se que os 5% da CDC seria de 36.936 kWh.

Nesse caso. se aplicado a tarifa do kWhfora ponta atual, ou seja, RS 0,39398, o valor a
ser creditado na conta de energia da CDC seria de R$ 14.552,05, no entanto só foi
creditado o valor de RS 2.504,84, muito inferior ao esperado.

Foi realizado um levantamento do crédito real gerado pela geração eólica para os
últimos anos, em reais, encontra-se no gráfico OL

Gráfico 01- Crédito MensalGeradopelo Parque Eólico do Mucuripe

DESCONTO OBTIDO PELO PARQUE EÓLICO XMESES DO ANO
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O gráfico número 01 expõe a sazonalidade do crédito gerado, sendo a média do ano 2016
igual a R$ 7.907,45.

Desta forma, visto que um novo contrato está em vias de ser assinado, sugerimos a
inclusão da cláusula sugerida no Termode Referência afim de haver maior transparência
e legitimidade entre as partes.

Assim sendo, o crédito mensal seráfixo de 36.936 kWh. O crédito, em reais (RS), deverá
ser calculado através do produto do crédito mensal xtarifa de consumo fora ponta do Ay
mês correspondente. Destaforma, a compensação será feita tomandopor base os 5% dcn ^
unidade de energia (kWh) do estudo realizado.

Dinheiro público é da sua conta www.porliihiaintn.sixtrencia. gov.br
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Da análise das manifestações da entidade, verifica-se ser razoável a propositura de
modificações nas cláusulas do Convênio CD rf 077/94-ASJUR nos termos apresentados
pela Codman, de forma a estabelecer uma garantia mínima de equilíbrio na relação
pactuada e, com isso, eliminaros riscos aparentes de perdade receita.

Causa

A falta de cláusula de aí^erição da energia gerada no Convênio CD if 077/94-ASJUR é
fator crucial para o problema apontado.

Tal lacuna revela uma falha relevante na definição dos termos do ajuste pactuado, a qual
pode ser atribuída, em uma primeira instância, à Coordenadoria Jurídica - Codjur e a
Coordenadoria de Manutenção Mecânica e Elétrica - Codman.

Some-se a isso uma ação fiscalizatória da CDC que se limita a verificar se o percentual
acordado está sendo creditado na conta de energia da empresa, inexistindo qualquer tipo
demedição ouestimativa dacarga produzida pelo parque eólico instalado na Praia Mansa,
ficando totalmente por conta da própria empresa concessionária de energia elétrica a
detemiinação da quantidade de energia elétrica gerada.

Manifestação da Unidade Rxaminada

As considerações da CDC foram apresentadas no decorrer dos trabalhos de campo, em
resposta à solicitação de auditoria emifida pela CGU e. como contribuíram para a
compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo "fato". Não foi
apresentada manifestação adicional após o encaminhamento do Relatório de Auditoria n°
201702499, que continha a íntegra do fato constatado, tendo a Unidade assentido com a
falha na Reunião de Busca Conjunta de Soluções.

Análise do Controle Interno

Considerando-se que não houve nova manifestação da CDC sobre esta constatação, após
a que está transcrita no campo "lato", a análise do Controle Interno consta registrada no
referido campo.

Recomendações:
Recomendação 1: Proceder à revisão do Convênio CD n° 077/94-ASJUR, com vistas á
assinatura de umnovo instrumento pactuai que contemple a concessão de créditona conta
de energia da Companhia Docas do Ceará em função de no mínimo de 5% da potência
instalada.

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO

Inexígibilidade de cobertura a danos ao patrimônio público portuário e ao meio
ambiente nas apólices contratadas pelos operadores portuários associada à ausência
de cobertura do seguro pelo atraso na renovação do certificado. j •

Dinheiro público é íla suaconta ym w.pürlaldalraiKsparenda.sov.br



Fato

De acordo com informação apresentada, a CDC possui atualmente dez estabelecimentos
empresariais pré-qualificados e certificados para executar atividades como operadores
portuários no Porto de Fortaleza.

A partir das análises dos dez processos de pré-qualificação, foram identificadas
tragilidades pertinentes à contratação de seguros pelos respectivos operadores, que
podem impactar nas operações do Porto de Fortaleza na ocorrência de algum sinistro, e
por conseguinte, nas suas receitas, conforme sc pode observar nas situações que na
seqüência serão apontadas.

Primeiro, de acordo com o art. 9®, inc. VII, alínea "c" da Portaria SEP n*" 111, de 07 de
agosto de 2013, "a apólice de seguro deverá, obrigatorianíente, conter cláusulas de
cobertura a danos ao patrimônio público portuário, ao meio ambiente e a terceiros

Ocorre que da análise dos processos, não se identificou cláusula, nas respectivas apólices
de seguro, que tratasse da exigência contida no normativo retromencionado. Pelo
contrário, evidenciaram-se apólices cujo objeto segurado ora tratava da própria
mercadoria, ora tratava de danos materiais para bens móveis e imóveis, mas com
cobertura exclusiva aos equipamentos relacionados no contrato de seguro, que por sua
vez, pertencem à empresa interessada na certificação; e ora excluía do risco questões
relacionadas ao meio ambiente, como poluição e/ou contaminação, incluindo custos de
limpeza do local e despesas de contenção, conforme identificado nas apólices de seguro
dos seguintes operadores portuários:

Quadro - Cobertura do seguro contratado e exclusão de risco

Operador Portuário Cobertura do Sesuro/Exclusão do Risco

Daniel Transportes Ltda.

- Cobertura a mercadorias pertencentes a terceiros e entregues ao
segurado para transportes, consistindo principalmente de autopeças,
brinquedos, calçados, eletrodomésticos, carne in nuliira (congelada),
cobertura para containers e mercadorias específicas devidamente
acondicionadas em embalagens à sua natureza e viagem.

Mult'Log - Locações e
Serviços Logísticos Ltda.

- Cobertura de danos tísicos a bens móveis e imóveis, garantindo
e.xclusivamente os bens presentes na relação constante na própria
apólice, que totalizam R$ 2.177.861.25.

TERGRAN - Terminais de

Grãos de Fortaleza Ltda.

0 contrato de seguro prevê na alínea "i", Item 3 - Riscos Excluídos, que
se encontra excluída da cobertura do seguro "poluição e/ou
contaminação, incluindo os custos de limpeza do local e despesas de
contenção, a não ser que todas as seguintes condições tenham ocorrido,
respeitados os limites previstos na apólice".

Fonte; Processos de certificação dos operadores portuários.

Ressalta-se que o Processo SUSEP n° 15414.003688/2003-46 trata de Seguro
Compreensivo Padronizado para Operadores Portuários, em que estão estabelecidos os
termos mínimos para os contratos de seguro.

Nesse contexto, impende mencionar o que dispõe as "Condições Especiais para a
Cobertura de Danos Físicos a Bens Móveis e Imóveis" do Seguro Compreensivo
Padronizado para Operadores Portuários:

"1 - Objeto Do Seguro
Li - Sujeita aos termos, condições e limitações previstos neste contrato, a presente
cobertura tem por objetivo indenizar o segurado por perdas físicas diretas, ou danos^ -

^ k-
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físicos diretos, que atinjam bens imóveis e móveis, desde que tais bens estejam
especificados na apólice

Dessa forma, infere-se que na malerialização de algum sinistro que traga danos ao
patrimônio público portuário ou ao meio ambiente, a CDC possivelmente não estará
albergada pelos seguros apresentados pelos operadores portuários.

Alerta-se que dependendo das proporções da ocorrência do sinistro, nãose podedescartar
a paralisação, ainda que temporária, das atividades do porto, e conseqüente prejuízo às
suas receitas operacionais, e isso, semcontarque qualquer indenização advindado seguro
será pagano prazo mínimo de até trinta dias, contado a partirda dataem que o segurado
tiver cumprido todas as suas obrigações previstas no contrato de seguro, podendo ser
suspensa e reiniciada a contagem desse prazo no caso de solicitação de nova
documentação, conforme verilicado no Seguro Compreensivo Padronizado para
Operadores Portuários.

Por último, identificou-se um hiato temporal entre o requerimento e a renovação da
certificação dos operadores portuários, que também pode ter reflexo nos seguros
contratados e impactar nas operações do porto, em caso de ocorrência de algum sinistro,
mesmo sob a vigência do contraio de seguro.

Nessa perspectiva, os exames realizados indicaram a ocorrência de seis empresas, cujos
prazos de certificação variaram de cinco a dezessete meses do requerimento efetuado à
CDC, conforme se pode observar a seguir:

Quadro - Hiato temporal entre o requerimento e a renovação da certificação de
operadores portuários

Operador Portuário Processo n"
Data do

Requerimento

Data da

Resolução

Qtde.
de Dias

Tereran - Term. de Grãos de Fortaleza Uda. 20090793-2 18/04/2013 29/05/2014 406

Uniíink Transportes Integrados Ltda. 20090811-2 30/04/2013 25/09/2014 513

Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A 20090849-2 03/10/2013 29/05/2014 238

MulfLog - Locações e Serviços Logísticos Ltda. 20110376-2 03/10/2013 29/05/2014 238

Tecer - Tenninais Portuários Ceará Ltda. 20090671-2 03/06/2014 19/11/2014 169

Brandão Filhos - FORTSHIP Ae. Marítima Ltda. 20090874-3 05/05/2015 18/09/2015 136

Fonte: Processos de certificação dos operadores portuários.

A partir dos termos existentes nas cláusulas dos respectivos seguros, infere-se que esse
interregno de tempo pode não estar amparado pelo seguro contratado, em razão da
definição de segurado nos próprios contratos.

Segundo essa definição, segurado é o operador portuário pré-qualificado para a execução
de operações portuárias no porto organizado ou que movimente e/ou armazene
mercadorias destinadas e/ou provenientes de transporte aquaviário em instalações
portuárias de uso privativo, situadas dentro ou fora deárea do porto organizado.

Ressalta-se que segundo o art. 11 c/c o art. 13 da Portaria SEP rf 111/2013, recebido o
requerimento de qualificação de operador portuário, a Administração do Porto deverá
proferir decisão no prazo de trinta dias, que poderá ser suspenso por no máximo sessenta
dias para complementação da documentação, para expedir o Certificado de Qualificação
de Operador Portuário, que terá validade de cinco anos a partir da data de sua emissão.
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Assim sendo, no caso de renovação de certificado, restou claro que nesse interregno o
operador portuário não se encontra certificado, dada a expiração do anterior e, por
conseqüência, não estaria albergado pela respectiva apólice de seguro.

Importa mencionar também o que preceitua o art. 19 da mesma norma, que estabelece
que o operador portuário interessado na renovação deverá apresentar solicitação à
Administração do Porto com antecedência mínima de sessenta dias da data do vencimento
do certificado.

Observa-se que a própria norma trabalha com prazos de forma que o operador portuário
possa ter seu certificado renovado antes mesmo do fim do anterior. No entanto, os
processos revelaram que a CDC extrapolou os prazos estabelecidos, e ainda que sem
perceber, tenha se colocado em situação de risco.

Ademais, impende informar que cm reunião conjunta com o Diretor Presidente e alguns
técnicos da Companhia Docas do Ceará, essa situação foi levantada, lendo sido informado
sobrea dificuldade das empresas em conseguir efetivarseuscontratosde seguroem vista
do desinteresse das empresas seguradoras pelo custo da operação.

Em que pese a informação da CDC, destaca-se que em rápida pesquisa realizada na rede
mundial de computadores, evidenciou-se a existência de várias corretoras que dispõem
seguros a operadores portuários, havendo assim, a possibilidade de contratação com
múltiplas empresas de seguro.

Dessa forma, é razoável concluir que esses operadores optaram, por conta e risco
próprios, não incluir cláusulas de cobertura a danos ao patrimônio público portuário e ao
meio ambiente, porque qualquer cláusula especial ou de nãoexclusão de risco implicana
elevação do prêmio de seguro e conseqüente elevaçãode custos para esses operadores.

Por meio da Correspondência Interna da CEAOP n*" 03/2018, de 02 de abril de 2018, a
CDC apresentou as seguintes manifestações:

- Quanto ao hiato temporal entre o requerimento e a renovação da certificação:

"[...] devidoao tempo quejá passou, não temos como responder claramente o que houve
para ter ocorrido está (sic) demora, salientamos que estamos atentos aos prazos
dispostos na Portaria SEP N" IJI - 2013

- No que trata da inexistência de cláusulas de cobertura a danos ao patrimônio público
portuário, ao meio ambiente e a terceiros

••[...]

Informamos que a comissão estará providenciando junto aos Operadores Portuários
adequações nos seguros incluindo as cláusulas de cobertura a danos ao patrimônio
público portuário e ao meio ambiente, visto que a Terceiros já comtempla.
Prazo da Resposta: 60 dias

Obs: A título de informação nesse período não houve nenhum sinistro, ao Patrimônio
Público ou ao Meio Ambiente

Nota-se que a manifestação da CDC, quanto ao hiato temporal entre orequerimento ea -̂ '
renovação da certificação, édesarrazoada para ocerne da questão, uma vez que tangenci^ ^\j
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a discussão sobre riscos, ainda que potenciais, que por sua vez deveriam ser objeto de
análise com estrito rigor e cuidado por parte dessa Companhia.

Por outro lado, no que trata da inexistência de cláusulas de cobertura a danos ao
patrimônio público portuário, ao meio ambiente e a terceiros, verifica-sc que a CDC
ratificou a existência da impropriedade. com indicação de prazo para regularização da
mesma.

Importa ressaltar, que a inclusão da respectiva cláusula nos contratos de seguro, não
implica em somente dar atendimento à norma, mas, sobretudo, em mitigar possíveis
prejuízos advindos com a ocorrência de algum sinistro que impossibilite o
desenvolvimento das atividades do Porto de Fortaleza, devido à suscetibilidade ao risco
de referidas atividades.

Causa

Falta de aderência aos preceitos da Portaria SEP n° 111/2013, especialmente quanto à
exigência ao estabelecimento de cláusula que trate de cobertura a danos ao patrimônio
público portuário e ao meio ambiente, bem como de cumprimento aos prazos de análise
e aprovação da pré-qualificação para posterior certificação de operador portuário
combinadocom a ausênciade comunicaçãosistemáticaentre a comissão responsável pela
análise e a Direxe, responsável pela aprovação, e ainda, por decisão volitiva do operador
portuário de não acrescentar cláusula especial ao contrato de seguro apresentado.

Manifestação da Unidade Examinada

As considerações da CDC tbram apresentadas no decorrer dos trabalhos de campo, em
resposta á solicitação de auditoria emitida pela CGU e, como contribuíram para a
compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo "falo". Não foi
apresentada manifestação adicional após o encaminhamento do Relatório deAuditoria xf
201702499. que continha a íntegra do fato constatado, tendo a Unidade assentido coma
falha na Reunião de Busca Conjunta de Soluções.

Análise do Controle Interno

Considerando-se que não houve nova manifestação da CDC sobre estaconstatação, após
a que está transcrita no campo "lato", a análise do Controle hiterno consta registrada no
referido campo.

Recomendações:
Recomendação 1: Exigir dos operadores portuários a inserção de cláusula de seguro que
estabeleça a cobertura a danos ao patrimônio público portuário e ao meio ambiente, sob
pena de rever e tomar sem efeito a qualificação deferida.

Recomendação 2: Melhorar a comunicação entre a Comissão responsável pela análise e
a Direxe, estabelecendo umcronograma deanálise e de reuniões dessa Diretoria, de forma
que sejam cumpridos os prazos estabelecidos na Portaria SEP n° 111/2013, ou ao menos
substancialmente reduzido, evitando assim, que a CDC fique exposta a risco operacional
que pode ter grandes impactos negativos para a Companhia.

Recomendação 3: Estabelecer, se ainda não o fez, processo de gerenciamento de risco
para aatividade de pré-qualificação ecertificação de estabelecimentos empresariais como
operadores portuários no Porto dc Fortaleza, preferencialmente, em conformidade com a
tolerância ao risco definida na sua política de risco. ^ (T /;

V ^ ^
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1.1.1.5 CONSTATAÇÃO

Fragilidade na metodologia de controle de faturas em aberto associada à falta de
aderência a sua normatizaçâo.

Fato

Em composição ao foco dos trabalhos de auditoria, foi efetuada análise nos registros que
dão suporte à conta contábil "Contas a Receber" e, por conseguinte, à 'Trovisão para
Créditos de Liquidação Duvidosa", com o objetivo de verificar a situação da
inadimplência, da cobrança administrativa e judicial, bem como a aderência à Norma de
Faturamento e Cobrança de Serviços Portuários aprovada pela Resolução Direxe n"
090/2002, alterada pela Resolução Direxe n** 049/2017.

A princípio é importante mencionar que os controles mantidos pelaCodfmsão adequados
e suficientes para o monitoramento das receitas da CDC, dada a transparência e a
facilidade no manejo dos dados extraídos do Sigep, sistema em que são registradas todas
as receitas auferidas pela CDC, embora a Equipe de Auditoria tenha identificado uma
pequena falha nas receitas que compuseram a "Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa" do exercício de 2017, que na seqüência será esmiuçada.

Dos exames realizados, verificou-se que a partir do relatório de "Faturas em Aberto no
Contas a Receber" (Posição; 05/04/2018), extraído do Sigep, a CDC apresentava um total
de R$ 5.521.356,18 em faturas em aberto, sendo, que desse total, R$ 183.302,33 se
referem ao valor total de faturas a receber não pagasa mais de 180 dias, o que representa
3,32% de contas a receber.

Ressalta-se que a Equipe de Auditoria efetuou a seleção das faturas em aberto não pagas
a mais de 180 dias em razão de ser o parâmetro adotado pela CDC para inclusão na
"Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa".

Da análise dos registros das 212 faturas que compuseram o saldo da "Provisão para
Créditos de Liquidação Duvidosa", no valor total de R$ 256.158,76, referente ao
exercício de 2017, verificou-se que os créditos se encontram nas seguintes situações:

Quadro - Situação dos créditos registrados m Provisão para Devedores Duvidosos

Situação
Valor Total

(KS)
Qtde de Faturas em Aberto

> 180 dias

Em conlestação administrativa 13.897,00 08

Enviada as Cartas de Cobrança 1,576,27 07

Cobrança - Codjur 24.135,48 24

Recuperação Judicia! 18.169,65 01

Faturas Liquidadas 15.177,78 13

Pagamento do Principal após Vencimento 183.202.58 159

Total 256.158,76 212

Fonte; Sigep

Partindo da análise dessas informações e das disposições contidas na Norma de
Faturamento e Cobrança de Serviços Portuários da CDC, evidenciaram-se as seguintes
impropriedades:

a) das 159 faturas que tiveram o pagamento do principal após o vencimento, cinco delas,
retratadas no quadro seguinte, foram pagas nos exercícios de 2016 e 2017, e, ainda assim,,
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compuseram o saldo de "Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa", reduzindo o
registro da conta contábil "Contas a Receber" no Balanço Patrimonial, e o saldo de
receitas operacionais na Demonstração do Resultado do Exercício, ambos do exercício
de 2017, tendo em vista o aumento da despesa com a provisão retromencionada;

Quadro - Créditos recebidos nos exercícios de 2016 e 2017

Fornecedor Fatura
Valor

Fatura

Dias

Atraso
Vencimento

Pgto
Principal

Petróleo Brasileiro SA Pelrobras Lub 292139 6.291,76 374 20/12/2016 20.12.2016

Mercosul Line Nav. e Logística Ltda.(As) 299302 207,06 213 30/05/2017 28.12.2017

Proficco Brasil Op. Interm. Conteiner Ltda. 297847 2.497,44 247 26/04/2017 19.05.2017

Proaeco Brasil Op. Interm. Conteiner Ltda. 298083 595.66 240 03/05/2017 19.05.2017

Proeeco Brasil Op. Interm. Conteiner Ltda. 298824 3.054,72 225 18/05/2017 19.05.2017

Total 12.646,64

Fonle: Sigep

b)morosidade na recuperação de créditos referentes a faturas vencidas a mais de um ano,
conforme indicado no quadro a seguir:

Quadro - Faturas vencidas a mais de umano

Fatura Vencimento Valor (RS) Dias de Atraso Situação

288336 06/10/2016 18.688,72 546 Codiur

288591 11/10/2016 18.169.65 541 Empresa em recuperação judicial

293620 19/01/2017 92,66 44! Codiur

293811 19/01/2017 159,30 441 Codiur

293935 23/01/2017 555,70 437 Codiur

294833 10/02/2017 1.539,1 1 419 Lm contestação administrativa

295041 17/02/2017 75,71 412 Codiur

295095 17/02/2017 126,00 412 Codiur

295096 17/02/2017 378,00 412 Codiur

295304 22/02/2017 555,70 407 Codiur

296206 20/03/2017 41,81 381 Codjur

296335 20/03/2017 126,00 381 Codjur

296336 20/03/2017 252,00 381 Codiur

296804 30/03/2017 555,70 371 Codiur

Total 41.316,06

Fonte; Sigep

Registre-se que as faturas discriminadas no quadro anterior não foram objeto de
pagamento do valor principal.

Considerando a representatividade dos dois maiores valores, a Equipe de Auditoria
solicitou manifestação para osmesmos, tendoaCDC, por meio daCl Codjur n° 111/2018,
de 13 de abril de 2018. apresentado as seguintes informações:

"[...] relativamente àfatura n" 288336 da Empresa GE Power & Water Equipamentos e
Serviços de Energia, no valor deR$ 18.688,72, em atraso a mais de 449 dias.

[...]a CODJUR tentou reaver ovalor administrativamente, entretanto não obteve êxito na
cobrançaextrajudicial.

Tendo em vista oexposto acima, a CODJURjásolicitou aatualização dadívida, conforme,
e-mail anexo e irá ajuizar açãojudicialpara cobrar a dívida da empresa '̂GE Power <&
Water Equipamentos e Serviços de Energia" no prazo de 10 (dez) dias contados do
recebimento da atualização,
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Informamos, contudo, que esla CODJUR. no momento, está adotando como
procedimentos com relação as faturas vencidas e ainda não cobradas judicialmente o
seguinte: envio de cartas de cobranças para, após feita a análise do custo beneficio da
medida, ingressar com ações judiciais das faturas cpte se encontram próximas de
prescrever envio de cartas de cobrança das faturas mais recentes (vencidas a mais de 90
dias) para. apósfeita a análise do custo beneficio da medida, ingressar comaçõojudicial.

[...] recebimento dafatura n"2HH59I da Empresa BSCO Navegação S/A, no valor de RS
18.169,65, em atraso a mais de 444 dias [...].

De fato. referida empresa se encontra em recuperação judicial. Aos dias 22/02/2018, em
Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 45 da Lei 11.101/2005 (^'LFRE").foi
aprovado o Plano de Recuperação Judicial - PR.) que será submetido ao MM. Juízo da
5" Vara Empresarial do Rio de Janeiro (proces.so n. 0040930-62.2017.8.19.0001), para
apreciação da homologação, nos termos do art. 58 da LFRE.

E, considerando tal situação (recuperação judicial), a DIREXE aprovou por meio da
Resolução n"216/2011, o acordo propostopela empresa BrasilSupply esiuis subsidiárias,
BSCO Navegações S/A e BS Fluidos, habilitando-se como credora "Classe 111" para
recebimento da quantia de RS 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Assimsendo, dentre outras condições, o PRJprevê que os credores "Classe 111"poderão
optarpelo recebimento de umaquantia correspondente a R$8.500,00 (oitomile quinhentos
reais) por credor, limitada ao valor de seu crédito cujo pagamento deverá ser realizado
em uma únicaparcela no 60"dia útil do mêssubsequente a homologação do Plano.

No momento, a CDC encontra-se aguardando a homologação judicial do Plano para o
recebimento do valor

Nota-se, pelos argumentos apresentados, que a Codjur não adotou as medidas judiciais
cabíveis, tempestivamente, para a recuperação dos dois créditos, que se encontram há
mais de um ano sem recebimento.

Ademais, segundo a mensagem da Assessora Jurídica para o Coordenador da Codfm, de
13 de abril de 2018, verifica-se que a CDC somente solicitou a atualização dos créditos
para posterior ajuizamento de ação após o questionamento da Equipe de Auditoria
realizado em 10 de abril de 2018.

Posteriormente, a CDC encaminhou a Correspondência Interna - Codjur n° 189/2018
indicando que ajuizou Ação Monitoria em face da Empresa GE Power and Water
Equipamentos e Serviços deEnergia e Tratamento deÁgua, com vistas à recuperação dos
créditos relacionados à fatura n" 288336.

c) baixa aderência à Norma de Faturamento e Cobrança de Serviços Portuários dos
controles mantidos pela Codfín, especificamente, quanto aos procedimentos de cobrança
instituídos, em razão da divergência entre os dias de atraso das faturas e os procedimentos
a serem adotados, conforme se verifica no quadro a seguir: ,
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Quadro - Procedimento a ser adotado em razão dos dias de atraso

Dias de Atraso Procedimento a ser adotado pelo Setor de Cobrança/Contas a Receber

37 Incluir em ór«ão de restrição de crédito, preferencialmente, de repercussão nacional.

90 Enviar a(s) faturais) à Codjur para providências leiials.

95 Incluir no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - Cadin

Fonte: Nonna de Faturamento e Cobrança de Serviços Portuários da CDC.

Registre-se que essa Coordenação não vem efetivando as medidas retroindicadas em
consonância com os dias dc atraso das faturas, limitando-se a efetuar a atualização dos
valores devidos e procedendo à cobrança administrativa dos mesmos.

Apresentadas as impropriedades, é importante comentar sobre a estrutura organizacional
da Codfm e Codjur, responsáveis pelo recebimento e recuperação de créditos
inadimplidos, respectivamente, como um dos fatores determinantes para a ocorrência dos
fatos apontados.

Segundo a Cl Codjur if 111/2018, de 13 de abril de 2018, a Codjur possui uma
coordenação e três assessorias. distribuídas em Assessoria de Contencioso, Assessoria de
Licitações e Contratos e Assessoria Administrativa c Operacional, contando com uma
coordenadora, três advogados ocupantes das assessorias, uma funcionária ocupante de
gratificação técnica e cinco estagiários de nível superior.

Quanto à Codfm, essa Coordenação se divide em cinco áreas, contando com treze
pessoas, das quais sete são estagiários, que se distribuem em "Acompanhamento e
Controle de Contas" (01 pessoa), "Contabilidade" (04 pessoas), "Contas a Receber" (02
pessoas). "Faturamento" (04 pessoas) e "Tesouraria" (02 pessoas).

Causa

A estrutura organizacional da Codfm e Codjur. responsáveis pelo recebimento e
recuperação de créditos inadimplidos, respectivamente, é um dos fatores determinante
para a ocorrência dos fatos apontados, considerando o quantitativo de pessoal existente
em cada uma dessas coordenações.

Acrescente-se a isso, a falta de normatização quanto aos procedimentos a serem adotados
pelaCodjur relacionados à cobrança de créditos inadimplentes, associada à necessidade
de revisão da metodologia dc extração das faturas cm aberto pela Codfm.

Manifestação da Unidade Fvxaniinada

As considerações da CDC foram apresentadas no decorrer dos trabalhos de campo, em
resposta às solicitações de auditoria emitidas pela CGU e, como contribuíram para a
compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo "fato". Não foi
apresentada manifestação adicional após o encaminhamento do Relatório deAuditoria n°
201702499, que continha a íntegra do fato constatado, tendo a Unidade asscntido com a
falha na Reunião de Busca Conjunta de Soluções.

Análise do Controle Interno

Considerando-se que não houve nova manifestação da CDC sobreesta constatação, após
a que está transcrita no campo "falo", a análise do Controle Interno consta registrada no
referido campo.
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Recomendações:
Recomendação 1: Proceder à conciliação dos valores pagos e devidos com vistas à
reversão da Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa e registro na conta contábil
"Ajustes de Exercícios Anteriores", quando do levantamento dos demonstrativos
contábeis do exercício de 2018.

Recomendação 2: Rever a metodologia de apuração das faturas em aberto para
composição da Provisão para Créditos de Devedores Duvidosos, de forma a evitar a
recorrência da falha apontada.

Recomendação 3: Acompanhar sistematicamente os atos jurídicos decorrentes da ação
judicial proposta pela CDC em face da Empresa GE Power anda Water Equipamentos e
Serviços de Energia e Tratamento, de forma a não perder os prazos processuais sempre
que demandados à Codjur, com vistas à recuperação do crédito referente à fatura n°
288336.

Recomendação 4: Verificar a oportunidade e conveniência de alteração da Norma de
Faturamento e Cobrança de Serviços Portuários, quanto ao elastecimento dos prazos para
a adoção dos procedimentos junto aos órgãos que registram restrição ao crédito,
considerando a importância dos principais clientes da CDC.

Recomendação 5: Nonnatizar os procedimentos a serem adotados pela Codjur, quanto à
cobrança de créditos inadimplentes, estabelecendo prazos e rotinas para a cobrança
judicial e extrajudicial, de forma a evitar a demora na recuperação dos mesmos.

Recomendação 6: Efetuar os registros dos créditos inadimplentes nos órgãos de restrição
de crédito e no Cadin, conforme os prazos estabelecidos na Norma de Faturamento e
Cobrança de Serviços Portuários da CDC, sem prejuízo de encaminhamento dos mesmos
para a coordenação responsável pela sua cobrança legal.

Recomendação 7: Efetuar o levantamento da necessidade de recursos humanos na Codfm
e Codjur e dotá-las com pessoal suficiente para o desenvolvimento das atividades
inerentes às suas respectivas atribuições, sem prejuízo do aperfeiçoamento da
comunicação entre essas duas coordenações para o acompanhamento sistemático dos
créditos inadimplentes.

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO

Impropriedadcs na formalização dos contratos de cessão de uso onerosa decorrentes
de descumprimento às normas vigentes.

Fato

Com base nos normativos vigentes à época da celebração dos contratos de cessão de uso
onerosa e seus aditivos, foram procedidas às análises nos respectivos processos e
identificadas as seguintes impropriedadcs:

1) Processo n*^ 20141124-2 - Contrato rf 01/2015 - Empresa Galvani Indústria, Comércio
e Serviços S/A.

a) a "Cláusula X - Das Penalidades" do contrato de cessão de uso onerosa supradito previu
apenas a aplicação de advertência, contrariando os arts. 79 a 83 da Resolução Antaq n°
2.240/2011; . y

^ ^ à
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b) a Cláusula XI - Da Rescisão do contrato de cessão de uso onerosa não estabeleceu que,
à critério da Administração do Porto, o contrato poderia ser rescindido caso fosse dada
destinação diversa à área solicitada, contrariando o art. 67, § 4° da Resolução Antaq n°
2.240/2011;

c) ausência de cláusula no contrato de cessão onerosa de uso supradito, que trate das
atividades a serem desenvolvidas na área cedida, contrariando o inc. III, art. 18 da Portaria

SEP n" 409/2014;

2) Processo n° 20160281 -1 - Contrato n" 04/2016 - Empresa Galvani Indústria, Comércio
e Serviços S/A

a) a Cláusula XI - Da Rescisão do contrato de cessão de uso onerosa supradito não
estabeleceu que o contrato, à critério da Administração do Porto, poderia ser rescindido
caso fosse dada destinação diversa à área solicitada, contrariando o art. 67, § 4° da
Resolução Antaq n° 2.240/2011;

b) não foram identificadas comunicações à Antaq da assinatura do Contrato de Cessão
Onerosa n® 04/2016 e do seu Termo Aditivo finnado em 26 de maio de 2017, contrariando
o art. 68, § 3° da Resolução Antaq rf 2.240/2011 e Resolução Normativa Antaq n°
07/2016;

3) Processo n" 20080215-1 - Contrato n° 013/2008 - Empresa TERMACO - Terminais
Marítimos de Containers e Serv. Acessórios.

a) edição de sucessivos termos aditivos, inclusive com mesma data, o que gerou despesas
de publicação desnecessárias para a CDC no Diário Oficial da União, visto que todos os
atos poderiam ter sido tratados em um único aditivo, conforme descrito a seguir:

- a celebração do T Termo Aditivo ocorreu em 13 de maio de 2013. exatamente na data
final do Termo de Permissão \f 013/2008, sem tratar de sua prorrogação, considerando
que referido aditivo tinha como objeto a inserção dos ilens 10.2 e 10.3 na Cláusula X -
Outras Obrigaçõesda Permissionária; e alterado o item 5.1 da Cláusula V - Fiscalização;
a Cláusula VI - Das Infrações e Penalidades; a Cláusula IX; Cláusula XII; e incluído a
Cláusula XIII - Foro, tendo esse 1°TA sido publicado em 31 de maio de 2013;

- a celebração do 2° Termo Aditivo também se deu em 13 de maio de 2013, o qual tratou
da prorrogação do prazo de vigência do Termo de Permissão n° 013/2008 por mais 60
meses, findando em 12 de maio de 2018. A publicação do 2° Termo Aditivo precedeu a
do r Termo, visto que ocorreu em 29 de maio de 2013; e

- a celebração do 3° Termo Aditivo, o qual teve por objeto a alteração da designação do
instrumento utilizado,que passou de Permissãode Uso para Tenno de Concessão de Uso
Oneroso,ocorreu em 06 de janeiro de 2015, tendo sido publicadono DOUde 12/02/2015;

b) não foram identificadas comunicações da assinatura do contrato em tela e seus três
Termos Aditivos à Antaq, em desacordo com o art. 44, inc. IV da Resolução Antaq n°
55/2002, e posteriormente, o art. 68, § 3°da Resolução Antaq n°2.240/2011;

Por meiodas Correspondências Internas daCodgeneCodjur, de lOe 13 de abrilde 2018,
respectivamente, a CDC apresentou asseguintes manifestações para os itens retrocitados:

^ té-
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1) Processo if 20141124-2 - Contrato n° 01/2015 - Empresa Galvani Indústria, Comércio
e Serviços S/A.

l.a) ausência das demais penalidades decorreu de erro quando da feitura do
contrato em comento. Podemos perceber pelo Edital de Concorrência n"" 13/2014 que
existem as demais penalidades, senão vejamos:

[...]

Também a minuta de contrato, anexo do referido Edital, trazia tal previsão.

E fato que, ainda, que o Edital seja parte integrante do Contrato conforme previsão do
item I. J do Termo de Cessão de Uso em comento, deveria ter sido contemplada a cláusula
em sua totalidade. Este fato já havia sido apontado pela própria Auditoria Interna da
CDC. quando recomendou à CODJUR. à época, que atentasse para que os contratos não
fossem firmados diferentes das minutas dos Editais de Licitação. A CODJUR, à época,
informou que atentaria para a melhoria dos controles nos próximos contratos (Cl
CODJUR n" 323/2016).

Apesar do erro, podemos observar que os controles foram melhorados após tal incidente,
conforme contratos firmados posteriormente ".

l.b) "De fato não consta tal previsão no contrato em comento da forma como exposta
pela Resolução ANTAQ 2240/2011.

Inohstante, entendemos que, apesar da atecnia, tal falha não gerou prejuízos haja vista
que podemos evidenciar na Clausula XI - Da Rescisão, previsão semelhante que poderia
ser utilizada caso fosse necessário proceder à rescisão, a critério da Administração, em
caso de utilização da área para destinação diversa, qual seja:

[•]":

1.c) "/í ausência da previsão no contrato, conforme determina a Portaria SEP n°
409/2014, das atividades a serem desenvolvidas decorreu de falha quando da feitura do
contrato em comento.

Apesar do erro, podemos observar que os controlesforam melhorados após tal incidente,
conforme contratos de cessão firmados posteriormente, tais como os de n°s 05 a 10. todos
de 2016. onde já constam que as áreas serão utilizadas com a jinalidade de
escritório/oficina ".

2) Processo n*^ 20160281 -1 - Contrato n° 04/2016 - Empresa Galvani Indústria, Comércio
e Serviços S/A

2.a) a CDC apresentou a mesma manifestação descrita no item l.b.

2.b) "Foi encaminhada à ANTAQ cópia do Primeiro e Segundo Aditivo ao Termo de
Cessão Onerosa de n" 04/2016. Quanto ao Termo de Cessão foi encaminhado conforme
print da tela quando do processo defiscalização da ANTAQ n" 50300.0010012017-11

3) Processo n° 20080215-1 - Contrato n° 013/2008 - Empresa TERMACO - Terminais
Marítimos de Containers e Serv. Acessórios.

li.ix) "Podemos extrair dos autos do processo que:

Dinheiro público é da sua conta www.poriaUlainmsparencia. ^ov. br
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I-O I" Termo Aditivo tratou de adequação do Contrato de Permissão de Uso n° 13/2008
aos termos da Resolução 2240 ANTAQ, tendo sido assinado em 13/05/2013. O mesmo
foi precedido de solicitação da área fiscalizadora. através da Cl CODGEN n^ 211, de
22/10/2012. A DIREXE da CDC autorizou referido Aditivo em 25/10/2012.

II - O 2° Termo Aditivo tratou de prorrogação do Contrato de Permissão de Uso n°
13/2008. tendo sido assinado em 13/05/2013. O mesmo foi precedido de solicitação da
área fiscalizadora. através da Cl CODGEN n'̂ 78, de 08/03/2013. A DIREXE da CDC
autorizou referido Aditivo em 23/04/2013.

III - 03° Termo Aditivo tratou de retificação do nome do instrumento firmado, passando
de Permissão de Uso para Cessão de Uso Oneroso, tendo sido assinado em 06/01/2015.
O mesmo foi precedido de solicitação da áreafiscalizadora. através da Cl CODGEN n"
230, de 19/11/2014. A DIREXE da CDC autorizou referido Aditivo em 17/12/2014.

Como podemos perceber, o primeiro e segundo Aditivos, apesar de terem datas de
assinatura iguais, foram produzidos em momentos distintos. Explico.

A solicitação que gerou o 1° Termo Aditivo surgiu em 22/10/2012. O documento foi
elaborado e expedido para assinatura, tendo sido recebido pela permissionária em
22/02/2013, conforme documento àsfis. 40 dos autos.

Já a solicitação que gerou o 2" Termo Aditivo surgiu apenas em 08/03/2013 e só foi
autorizado em 23/04/2013, época em que o instrumento referente ao 1" Aditivo já havia
sido enviado para assinatura da outra parte, conforme exposto no item anterior.

Ocorreu, por ocasião do T Termo Aditivo, uma demora na devolução do aditivo
a.ssinado, o que gerou a data de assinatura somente em 13/05/2013, contudo, os
instrumentos referentes ao 1"e 2" TermosAditivos, apesar de datas de assinaturas iguais,
foramfeitos e enviados a outra parte em datas diversas, pois solicitados e autorizados
também em datas diversas, conforme exposto alhures.

Já o 3" Termo Aditivo decorreu de uma solicitação da área fiscalizadora que. por sua
vez, foi provocada pela ANTAQ através do Oficio n"000162-2014, conforme citação na
própria Cl CODGEN, fls. 77dos autos. A CODGEN informava em tal Cl que a ANTAQ
emprocedimentos de fiscalização evidenciou que o Termo de Permissãode Uso 13/08
não estava em conformidade com a Resolução ANTAQ 2240. e que deveria ser, portanto,
adequada sua nomenclatura.

Apesar da falha detectada pela ANTAQ (não adequação do nome do instrumento
firmado), temos que o i" Termo Aditivo, ainda queseu assunto pudesse ter sido tratado
por ocasião dos aditivos anteriores ANTAQ. o quejustifica a sua elaboração após os
aditivos anteriores, já que tal solicitação somente ocorrera no ano de 2014.

Inohstante as justificativas e/ou esclarecimentos apresentados entendemos que asfalhas
detectadas pelafiscalização servem para a melhoria doscontroles adotados pelo setor ".

3.b) "Quanto da fiscalização da ANTAQ em 2015 foram entregues em CD todos os
contratos e aditivos vigentes á épocae a partir dessa fiscalização oprocedimento passou
a ser cumprido de acordo como disposto na referida Resolução [...] ".

Seguindo a ordem das falhas e manifestações apresentadas pela CDC, indicam-se na
seqüência as análises da Equipe de Auditoria:
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No que trata dos itens l.a, l.b, l.c e 2.a, verifica-se que a Codjur ratificou as falhas
apontadas, mas é pertinente destacar que embora a CDC faça parte da administração
pública federal indireta, seus contratos com particulares sào regidos pelo Código Civil
Brasileiro, considerando a sua natureza jurídica, e assim, essa Companhia não poderá se
valer do princípio da supremacia do interesse público para alterar um contrato
unilateralmente, porque se encontra na mesmacondição que aqueleparticular.

No que se refere aos itens 2.b (Contrato n® 04/2016)e 3.b (Contraton"013/2008) informa-
se o seguinte:

a) em que pese a Codgen ter apresentado os documentos encaminhados à Antaq,
relativamente aos termos aditivos ao Contrato de Cessão de Uso Onerosa n° 04/2016, o
documento apresentado quanto ao próprio Contrato de Cessão não exaure a falha
apontada, pois que não comprova o cumprimento da determinação legal; e

No que diz respeito ao item 3.a, embora a Codjur alegue que a solicitação de aditivos
tenha ocorrido em momentos diferentes, verifica-se que, de fato, não houve acuidade no
controle do prazo e da adequação dos termos do Contrato de Cessão de Uso Onerosa n°
04/2016 à Resolução Antaq n° 2.240/2011, seja por parte da Codgen, seja por parte da
Codjur, gerando assim, despesa indevida coma recorrente publicação de aditivos.

Posto isso,permanecem registradas as impropriedades apontadas quanto aos contratos de
cessão de uso onerosa analisados.

Causa

Falta de acuidade quanto à aderência às normas vigentes na celebração de contratos de
cessão de uso onerosa e seus termos aditivos, porparte da Codgen e da Codjur.

Manifestação da Unidade Examinada
As considerações da CDC foram apresentadas no decorrer dos trabalhos de campo, em
resposta à solicitação de auditoria emitida pela CGU e, como contribuíram para a
compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo "fato". Não foi
apresentada manifestação adicional após o encaminhamento do Relatório de Auditoria n°
201702499, que continha a íntegra do fato constatado, tendo a Unidade assentido com a
falha na Reunião de BuscaConjunta de Soluções.

Análise do Controle Interno

Considerando-se quenão houve nova manifestação daCDC sobre esta constatação, após
a que está transcrita no campo "fato", a análise do Controle Interno consta registrada no
referido campo.

Recomendações:
Recomendação 1: Proceder à edição de Termo Aditivo ao Contrato de Cessão de Uso
Onerosa n" 01/2015, contemplando os ajustes nas Cláusulas X e XI em conformidade
com a Portaria SEP n" 409/2014, considerando que a vigência desse contrato somente
expirará em 2020.

Recomendação 2: Estabelecer rotina de verificação do prazo de vigência dos contratos,
sem prejuízo de manter comunicação sistemática entre a Codgen e Codjur de forma a
alertar quanto à expiração dosprazos dos contratos vigentes.

dL_Dinheiro público é da sua conta
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1.1.1.7 CONSTATAÇÃO

Descumprimento das exigências contidas na Portaria SEP n" 111/2013, quando da
pré-qualifícação dos operadores portuários e posterior certificação.

Fato

Como explicitado inicialmente, a Portaria SEP n" 111, de 07 de agosto de 2013,
estabeleceu normas, critérios e procedimentos para a pré-qualificação dos operadores
portuários, a serem observados pela Administração do Porto quando requerida, cabendo
assim àCDC, na qualidade de administradora do Porto deFortaleza, a análise e aprovação
de toda a documentação apresentada pelas empresas requerentes de certificação.

Por se tratarde um assunto que perpassa pelas receitas operacionais da CDC, efetuou-se
a análise dos dez processos formalizados por referida Companhia, relativamente à pré-
qualificação e certificação de estabelecimentos empresariais para executar atividades
comooperadores portuários no Portode Fortaleza, conforme a seguir discriminado:

Quadro - Operadores portuários do Porto de Fortaleza

Operadores Portuários CNPJ
Processo

D"

Certificado

n"
Situação

Brandão Filhos-Fortship Ag Marítima Lida. n.826.476/0001-00 20090874-3 189/2015 Operando

Daniel Transportes Ltda. 09.487.14i/0001-55 20150633-1 144/2015
Nào

operando
Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A 00.546.997/0009-37 20090849-2 208/2015 Operando
Mult'Log - Loc e Serv Logísticos Ltda 09.041.003/0002-29 20110376-2 100/2013 Operando
Tecer-Terminais Portuários Ceará Ltda. 08.247.312/0001-06 20090671-2 326/2014 Operando
Tergran - Terminais Grãos de Fortaleza Ltda 01.591.524/0001-67 20090793-2 205/2015 Operando
Tennaco Operações Portuárias S/A. 21.421.257/0001-97 20151542-1 13/2016 Operando
Unilink Transportes Integrados Ltda. 04.009.865/0001-70 20090811-2 206/2015 Operando
V. Casíro & Cia. Ltda. 07.199.409/0001-28 20090782-2 180/201 Operando

Oliveira Transp. de Cargas EIRELI - ME 14.844.251/0001-67 20151405-1 004/2016
Nào

operando
Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria n® 201702499/002 e sítio eletrônico da CDC.

Da análisedos processosretroindicados, evidenciou-seo descumprimentosistemáticoaos
preceitos da Portaria SEP n® 111/2013, revelando a baixa aderência a esse normativo
quando da certificação emitida pela CDC, uma vez que não constam os documentos
probatórios e informações legalmente exigidos no processo, conforme identificado a
seguir:

a) ausência de cobrança do valor de R$ 500,00 (reajustado anualmente pela variação do
INPC - índice Nacional de Preços ao Consumidor do período) pelo fornecimento do
Certificado de Operador Portuário ou sua renovação, destinado a cobrir os custos
administrativos de análise, processamento do respectivo pedido e expedição do
certificado, contrariando o art. 4°, inc. VI, relativamente às seguintes empresas:

Quadro - Empresas que não possuem comprovante de pagamento para processo de

Processo n" Empresa

20090793-2 Tergran - Terminais de Grãos de Fortaleza Ltda.

20151542-1 Tennaco Operações Portuárias S/A.

20090811-2 Unilink Transportes Integrados Ltda.
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Quadro - Empresas que nào possuem comprovante de pagamento para processo de
certificação de operador portuário.

Processo «" Empresa

20090782-2 V. Castro & Cia. Ltda.

20090874-3 Brandão Filhos - FORTSHIP Acéncia Marítima Ltda.

20150633-1 Daniel Transportes Ltda.

20090849-2 Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A
20110376-2 Mult'Loii - Locações e Serviços Logísticos Ltda.

Fonte: Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

b) ausência de procuração outorgando, explicitamente, poderes ao responsável técnico da
empresa, bem como apresentação de cópia de documentos sem selo de autenticidade e
sem certiíicaçüo de originalidade indicada pela Companhia Docas do Ceará, contrariando
o art. 6^ §§ 2° e 3°, respectivamente, conforme discriminado a seguir:

Quadro - Empresas que não apresentaram procuração e cópia de documentação
sem selo de autenticidade ou certificação da CDC.

Processo n" Empresa
Art. 6" - Documentos Não Apresentados

§2"-A §3"-B

20090811-2 Unilink Transportes Inteurados Ltda. - X

20090782-2 V. Castro & Cia. Ltda. x"> X

20151405-1 Oliveira Transp. de Cargas LIRELl - ME X(3) .

20090874-3 Brandão Filhos - Fortship Ak Mar Ltda. - X

20090849-2 Galvani Indústria, Comércio e Serv S/A X(3)
.

20090671-2 Tecer-Terminais Portuários Ceará Ltda - X

Legendas:
A - "§ 2" - Quando os operadores portuários se fizerem representar por procuradores, a outorga de
poderes deve ser feita por melo de procuração pública, da qual constem, explicitamente, os poderes
para representar o outorgante junto à Administração do Porto
B - "§ 3° - Os documentos serão apresentados em originais, cópia autenticada em cartório ou por
empregado designado pela admini-stração do porto, à vista do original e deverão estar válidos na data
de sua apresentação
Notas:

A empresa não apresentou procuração e documentação referente ao responsável técnico de CPF
♦♦*.555.783-**.

A empresa não apresentou procuração referente ao responsável técnico de CPF ***.935.303-**.
A empresa não apresentou procuração referente ao responsável técnico de CPF ***.108.158-**.

Fonte: Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

c) ausência de contrato social consolidado e em vigor, devidamente registrado no órgão
competente, bem como ausência de documentos probatórios da eleição dos
administradores, contrariando o art. 7°, incs. I e II, relativamente às seguintes empresas:

Quadro - Empresas que não apresentaram documentos probatórios referentes à
capacidade jurídica.

Processo n® Empresa
Art. 7** - Capacidade Jurídica

Inc. 1 - A Inc. 11- B

20090782-2 V. Castro & Cia. Ltda.'" X

20090849-2 Galvani Indústria, Comércio e Serv S/A X X

Legendas:
A - "Estatuto ou contrato social, consolidado e em vigor, com atividade de operadorportuário definida

no objeto social, devidamente registrado no órgão competente
B - "Comprovação da nomeação ou investidura dos representantes legais da pes.wajurídica, quando

não constar dos documentos rejeridos no Inciso I deste artigo
Notas:

A empresa apresentou o Contrato Social de 1942, juntamente com o seu 39® Termo Aditivo, de
03/08/2000.
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31



A empresa não apresentou docuincnlos probatórios da eleição dos adminislradores de CPF
♦♦*.405.528-** e CPF ***.668.178-^*

Fonte: Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

d) não apresentação da Certidão Negativa de Registro de Interdições e Tutelas dos
diretores ou administradores titulares da pessoa jurídica ou de seus representantes legais,
contrariando o art. 7°, inc. V. conforme indicado a seguir:

Quadro -Responsáveis legais que nâo apresentaram certidão

Processo n" Empresa
Responsáveis legais sem Certidílo Negativa de

Registro de Interdições e Tutelas

20090793-2
Tergran - Terminais de Grãos de
Fortaleza Ltda.

-CPF ***.275.743-**.

-CPF ***.365.013-**

-CPF ***.902.843-**

20090874-3
Brandão Filhos - Fortship Agência
Marítima Ltda.

-CPF ***.159.627-**

-CPF ***.425.445-**

- Representantes legais da Agência Marítima
Brandão Filhos Ltda. (CNPJ 16.484.453/0001-70,
sócia da empresa em comento:
-CPF ***.082.425-**

-CPF ***.859.435-**

-CPF ***.790.025-**.

20090671-2
Tecer - Terminais Portuários Ceará

Ltda.

-CPF ***.226.403-**

-CPF ♦♦♦.508.421-*^.

20090782-2 V. Castro & Cia. Ltda. -CPF ***.555.783-**

Fonte; Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

e) não apresentação decópias de identificação dos sócios, gestores, representantes legais
e responsáveis técnicos da empresa, bem como de comprovação de residência,
contrariando o art. 7°, inc. VI, alíneas "a", "c" e "d", relativamente às seguintes
empresas:

Quadro - Documentos de identificação e comprovantes não apresentados

Processo n" Empresa

Artiso T. inc. VI - Capacidade Jurídica

Alínea "a"

(A)

Alínea "b"

(B)

Alínea "c"

(C)

Alínea "d"

(D)

20090782-2 V. Castro & Cia. Ltda. X X

20151405-1 Oliveira Transp Caraas EIRELI-ME X X X X

20090874-3 Brandão Filhos Fortship Ag Mar Lta X X X X

20090671-2 Tecer - Term Port Ceará Lida.'"" X X X X

Legenda:
A- Cópia (frenle e verso do CPF), quando não mostrar o n" de registro no documento de identidade.
B - Cópia (frente e verso) de documento de identidade com foto.
C - Cópia de procurações, quando aplicável.
D- Comprovação de endereço, referente, no máximo, ao 2° mês anterior ao pedido de pré-qualificação.
Notas:

Nâo há procuração para o responsável técnico de CPF ***.555.783-** ecomprovante de endereço da
sócia de CPF ♦*♦.005.403-**.

Não foram apresentados osdocumentos relacionados ao representante legai de CPF ***.935.303-**.
Não há comprovação quanto aos sócios de CPF ***.159.627-** e CPF ***.425.445-**, e tampouco
dos sócios da Agência Marítima Brandão Filhos Ltda. (CNPJ 16.484.453/0001-70), sócia da empresa
em comento, de CPF ***.082.425-**, CPF ***.859.435-** e CPF ***.790.025-»*.
Não apresentou documento de identidade dos sócios de CPF ***.044.978-** e CPF ***.226.403-**,
bem como o comprovante de residência do sócio de CPF ***.955.403-**.

Fonte: Processos de pré-qualincação deoperadores portuários formalizados pela CDC.

f) ausência de comprovação de situação regular das empresas requerentes, contrariando
o art. 8°, quanto ao pagamento da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical - ^
GRCSU (inc. I), à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (inc. 11), às^.^
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Certidões das Fazendas Federal, Hstadual e Municipal (inc. III, alíneas "a", "b" e "c"), à
Certidão Negativa de Débitos - CND (inc. IV), ao f-undo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS (inc. V) e o ao Programa de Integração Social - PIS (inc. VI), conforme
discriminado a seguir:

Quadro - Ausência cie pagamento e certidões de regularidade das empresas

Rmpresa
Processo

n"

Ausência de Pagamento e Certidões de Re:sularidade • art. 8°

GRCSU

inc. I

CNDT

inc. II

Receitas Fazendárias

inc. MI
CND

inc. IV

FGTS

inc. V

PIS

inc. VI
Federal

alínea

"a"

Estadual

alínea "b"

Brandão Filhos-Fortship
Al» Mar Ltda

20090874-3 - - - - X -
X

Daniel Transportes Ltda. 20150633-1 - - - - X - X

Galvani Ind, Com e

Serviços S/A
20090849-2 - -

xC) X(2)
- - X

Mult'Log - Locações e
Serv Lotíística Ltda

20110376-2 - -
xC)

-
x(i) X(3) X

Tecer - Terminais Port

Ceará Ltda.
20090671-2 -

X(4)
- - - - X

Tergran - Terminais
Grãos de Fort Ltda

20090793-2 - - - - - X

Termaco Oper
Portuárias S/A,

20I5I542-I - - - - X - X

Unilink Transp
Integrados Ltda

20090811-2 - X - - X - X

V. Castro & Cia. Ltda. 20090782-2 - - - - - X

Oliveira Transp Cargas
EIRELl-MF

20151405-1 X - - X - X

Notas;

Documentação referente à empresa matriz por ocasião dos respectivos requerimentos.
Certidões, de !4/02/20l3 e 17/05/2013, com prazos de validade vencidos (15/04/2013 e 16/07/2013,
respectivamente) por ocasião de seus requerimentos (17/04/2013 e 03/10/2013).
Certificado, de 18/03/2013 e 02/05/2013, com prazo de validade vencido (11/03/2013 a 09/04/2013 e
05/04/2013 a 04/05/2013, respectivamente) por ocasião de seus requerimentos (15/04/2013 e 03/10/2013).
Certidão, de 25/09/2013, com prazo de validade vencido (23/03/2014) por ocasião dos requerimentos
(06/05/2013 e 03/06/2014).

Fonte; Processos de pré-qualillcação de operadores portuários formalizados pela CDC.

g) ausência de apresentação de Certidão Negativa de Protestos de Títulos de todos os
Cartórios de Protesto de Títulos pertencentes à comarca onde se encontra estabelecida a
empresa requerente, contrariando o art. 9°, inc. II, conforme discriminado a seguir:

Quadro - Indicação dos cartórios que não conslavam Certidão Negativa de Protestos
de Títulos

Processo n" Empresa
Cartórios sem Certidão Negativa de Protestos

de Títulos

20090793-2
Tergran - Terminais de Grãos de
Fortaleza Ltda.

- r, 2°, 5° e 7° Tabelionatos da Comarca de
Fortaleza

- r e 2° Ofícios de Distribuição de Protestos da
Comarca de Fortaleza

20151542-1 Termaco Operações Portuárias S/A.
- 5°, 1"^ e 8" Tabelionatos da Comarca de Fortaleza
- 1° e 2" Ofícios de Distribuição de Protestos da
Comarca de Fortaleza

20090811-2 Unilink Transportes Integrados Ltda.

- P, 5°, 1° e 8° Tabelionatos da Comarca de

Fortaleza

- r e 2° Ofícios de Distribuição de Protestos da
Comarca de Fortaleza
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Quadro - Indicação dos cartórios que não constavam Certidão Negativa de Protestos
de Títulos

Processo n" Empresa
Cartórios sem Certidão Negativa de Protestos

de Títulos

20090782-2 V. Castro & Cia. Ltda.

- 2°, 5° e T Tabelionatos da Comarca de Fortaleza
- r e 2° Ofícios de Distribuição de Protestos da
Comarca de Fortaleza

20090874-3
Brandão Filhos - Fortship Agência
Marítima Ltda.

- r e 2° Ofícios de Distribuição de Protestos da
Comarca de Fortaleza

20150633-1 Daniel Transportes Ltda.
- 1° Oficio de Distribuição de Protestos da Comarca
de Fortaleza

20110376-2
Mult'Log - Locações e Serviços
Logísticos Ltda.

- r e 2° Ofícios de Distribuição de Protestos da
Comarca de Fortaleza

Notas:

Das certidões apresentadas pela empresa havia duas certidões positivas, relativamente ao l® e 5®
Tabelionatos da Comarca de Fortaleza.

Fonte; Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

h) ausência de declaração indicando a inexistência de débitos financeiros expedida pela
Administração do Porto, contrariando o art. 9°, inc. IV, relativamente às seguintes
empresas:

Quadro - Empresas sem declaração de inexistência de débitos junto à CDC.

Processo n° Empresa Situação

20090782-2 V. Castro & Cia. Ltda. Operando

20090874-3 Brandão Filhos - Fortship Agência Marítima Ltda. Operando

Fonte; Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

i) apresentação de demonstrativos contábeis dos dois últimos exercícios, indicando um
Balanço Patrimonial compatível com o valordeterminado na portaria, de pelo menos R$
200.000.00, no entanto, se tratam de demonstrativos da Empresa Galvani Indústria,
Comércio e Serviços S/A - matriz, contrariando o art. 9°, inc. V;

j) ausência de referências bancárias expedidas por instituição de crédito, quanto aos
representantes legais, contrariando o art. 9°, inc. VI, relativamente às empresas a seguir
discriminadas:

Quadro - Empresas sem referências bancárias.

Processo n" Empresa Situação

20090782-2 V. Castro & Cia. Ltda. Operando

20090874-3 Brandão Filhos - Fortship Agência Marítima Ltda. Operando

20090671-2 Tecer - Tenninais Portuários Ceará Ltda. Operando

Notas;

A empresaapresentou tão somente referências bancárias da pessoajurídica.
A empresa não apresentou referências bancárias da Empresa Agência Marítima Brandão Filhos
Ltda., sócia da Empresa Brandão Filhos Fortship Agência Marítima Ltda.
A empresa não apresentou referências bancárias, dos seguintes representantes legais: CPF
*♦*.946.028-**, CPF ***.044.978-**, CPF ***.183.918-** e CPF ***.226.403-**.

Fonte: Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

k) ausência de comprovação de pagamento do seguro contratado, bem como de apólice
de seguro, contrariando o art. 9°, inc. VII, alínea "d" e "e", respectivamente, quanto às
empresas aseguir discriininadas:^^^^
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Quadro ~ Empresas cjue não apresentaram comprovação de pagamentos das
parcelas do seguro contratado

Processo

n"
Empresa Seguradora Vigência do Seguro

Parcelas sem

comprovação

20151542-1
Termaco Operações
Portuárias S/A.

AIG Seguros Brasil
S/A

24/02/2016 a 30/10/2016 todas

30/10/2016 a 30/10/2017 4^ 5^ e 6"

30/10/2017 a 30/10/2018 4"

20151405-1
Oliveira Transporte de
Cargas E1REL1-ME<"

Tokio Marine

Setíuradora
15/10/2015 a 15/10/2016 todas

Nota:

'"A empresa não apresentou apólice de seguro com vigência a partir de 15/10/2016.
Fonte; Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

1) ausência de currículo resumido de dirigentes e responsáveis técnicos, contrariando o
art. 10, inc. I, relativamente às seguintes empresas:

Quadro - Empresas que não apresentaram o currículo do representante legal e
técnico

Processo n" Empresas Situação

20090849-2 Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A Operando

20090671-2 Tecer-Terminais Portuários Ceará Ltda. Operando

Notas:

A empresa apresentou apenas o currículo referente ao CPF ***.444.788-**, sem que haja indicação do
seu cargo na Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A.

A empresa não apresentou o currículo dos seguintes representantes legais: CPF ***.946.028-**, CPF
***.044.978-**, CPF ***.183.918-**, CPF ***.226.403-** e CPF ***.955.403-**.
Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria n° 201702499/002 e sítio eletrônico da CDC.

m) não foi identificado no processo, documento probatório que indicasse a
implementação do compromisso de adotar programas de boas práticas, baseadas nos
princípios dos programas de certiílcação das normas ISO 9001:2000, NBR ISO
14001 ;2004, ISO 22000 e GMP Plus, e ISO OHSAS 18001, relativos às atividades como
operadora portuária, contrariando o ai1. 10, inc. II, alínea "b", relativamente às seguintes
empresas:

Quadro - Empresas que nCio comprovaram a implementação de programas de
qualificação

Processo n" Empresa Data do Compromisso

20090793-2 Tergran - Terminais de Grãos de Fortaleza Ltda. 30/09/2013

20090811-2 Unilink Transportes Integrados Ltda. 30/09/2013

20090782-2 V. Castro & Cia. Ltda. 03/10/2013

20090874-3 Brandão Filhos - Forlship Agência Marítima Ltda."' -

Nota:

A empresa não apresentou documento de compromisso de adoção dos programas de gestão de
qualidade exigidos na Portaria SI£P n" 111/2013.

Fonte: Processos de pré-qualitlcação de operadores portuários formalizados pela CDC.

n) ausência de cópia de documento probatório do vínculo legal do responsável técnico
com a empresa requisitante, uma vez que o mesmo não configura como um de seus sócios,
contrariando o art. 10, inc. III, relativamente às seguintes empresas: » i '

V {J/
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Quadro - Empresas que não apresentaram vinculo empregalício do responsável
técnico.

Processo n" Empresa Situação

20090782-2 V. Castro & Cia. Ltda. Operando

20090849-2 Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A Operando

20090671-2 Tecer - Terminais Portuários Ceará Ltda. Operando

Notas;

A empresa não apresentou documento probatório do vínculo empregatíciocom o responsável técnico
deCPF ***.555.783-**.

A empresa não apresentou documento probatório do vínculo empregatício com o responsável
técnicodeCPF ***.108.158-**.

O documento probatório de vínculo legal do responsável técnico de CPF ***.488.713-** com a
empresa se encontrava sem assinatura do empregador e do empregado.

Fonte: Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

o) ausência de atestado de capacidade técnica fornecido por duas entidades idôneas
vinculadas às atividades portuárias, contrariando o art. 10, inc. IV, considerando que as
empresas não apresentaram a quantidade de certidões exigidas, conforme discriminado a
seguir:

Quadro - Documentos Probatórios Apresentados pela Empresa

Processo n° Empresa
Documentos Probatórios Apresentados pela

Empresa
Data

20090793-2
Tergran - Tenninais de Grãos
de Fortaleza Ltda.

- Declaração da própria Empresa TERGRAN -
Terminais de Grãos de Fortaleza Ltda.

30/09/2013

20090782-2 V. Castro & Cia. Ltda.
- Minutas dc Atestados de Qualidade Técnica da
CDC

02/05/2013

20090874-3
Brandão Filhos - Fortship
Agência Marítima Ltda.

- Atestado de Capacidade Técnica emitido pela
Empresa Vestas do Brasil Energia Eólica Ltda.

-

20150633-1 Daniel Transportes Ltda.
- Declaração do Sindicato das Emp de Transp de
Cargas e Logíst no Est do Ceará - SETCARCE

-

20090671-2
Tecer - Terminais Portuários

Ceará Ltda.
- Não apresentou atestado -

Nota;

A empresa apresentou minuta de "Atestado de Qualificação Técnica", de 02/05/2013, relativamente ao
sócio de CPF ***.322.713-** e ao responsável técnico de CPF ***.555.783-**

Fonte; Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

p) ausência de declaração quanto à previsão das operações portuárias que eventualmente
realizaria com participação de mais de um operador portuário, inclusive a Administração
do Porto, contrariando o art. 10. inc. VI, alíneas "a" e "b". relativamente às empresas a
seguir discriminadas:

Quadro - Empresasque não indicaram a previsão de operaçõesportuárias commais
de um operador

Operadores Portuários Processo n° Situação

Brandão Filhos - Fortship Ag Marítima Ltda. 20090874-3 Operando

Galvani Indstria, Comércio e Serviços S/A 20090849-2 Operando

Unilink Transportes Integrados Ltda. 20090811-2 Operando

Oliveira Transporte de Cargas EIRELI - ME 20151405-1 Não operando

Fonte; Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

q) falta de indicação dos equipamentos e daestrutura de instalação vinculados à atividade
de operador portuário, por parte do requisitante, contrariando o art. 10, inc. VII,
relativamente às seguintes empresas:
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Quadro - Empresas sem indicação de ecfuipamentos e estrutura de instalação

Empresas
1'rocesso

n"
Situação

V. Castro & Cia. Ltda. 20090782-2 Operando

Oliveira Transportes, de Caruas EIRt-LI - ME 20151405-1 Não operando

Notas:

A empresa não indicou o quanlitalivo dos equipamentos e da estrutura de instalação.
A empresa não indicou o quantitativo de recursos humanos, dos equipamentos e da estrutura de
instalação.

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria n° 201702499/002 e sítio eletrônico da CDC.

r) ausência de detalhamento de eventuais impactos ambientais, incluindo o meio ambiente
natural, artificial edo trabalho, por parle da Empresa Brandão Filhos FOR'l'SHIP Agência
Marítima Ltda., decorrentes de sua atividade como operador portuário, bem como as
ações preventivas, sua capacidade de resposta e as ações em caso de acidente,
contrariando o art. 10, inc. VIU;

s) ausência de informação quando a empresa requisitante pretender utilizar o cais ptíblico
para prestação de serviços de operação de guindaste, de qualquer tipo, na carga e descarga
de embarcações, contrariando o art. 10, inc. IX, alíneas "a", "b" e "c", relativamente às
seguintes empresas:

Quadro ~ Empresas que não informaram sobre prestação de serviços com guindaste.

Processo n" Empresa Art. 10, inc. IX - Capacidade Técnica
Alínea "a" - A Alínea "c" - B

20090874-3 Brandão Filhos - Fortship An. Marítima Ltda. X X

20150633-1 Daniel Transportes Ltda. X

20090849-2 Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A X -

Legendas:
A - Sutymeter à aprovação da Administração do Porto as especificações técnicas do equipamento e

de seus implementos e. quando pertinente, laudo técnico que ateste a capacidade do cais em
suportar o equipamento em suas condições de operação em capacidade máxima

B - "\Suhmeter-se ao Regulamento üe Exploração do Porto, não podendo recusar ofornecimento do
serviço de operação de guindaste a outros operadores portuários, nas condições constantes de sua
tabela de preços máximos de referência, nem desativar ou remover guindaste (s) sem o antecipado
conhecimento da autoridade portuária".

Fonte: Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

Impende destacar, que além da falta de conformidade com os ditames da Portaria SEP n°
111/2013, evidenciada nos itens anteriormente mencionados, não foi identificado, no
Processo n*^ 20090671-2, o certificado de pré-qualificação de operador portuário referente
à Empresa TECER - Terminais Portuários Ceará Ltda.

Além disso, verificou-se falta de segregação de função no processo de certificação das
empresas, considerando a existência de declarações subscritas pelo funcionário de CPF
***.096.693-**, na condição de Coordenador de Gestão Portuária, e das análises das
documentações apresentadas pelas empresas, em que o mesmo assina como membro da
Comissão de Pré-Qualificação de Operador Portuário, relativamente às seguintes
empresas:

Quadro Empresas que tiveram declarações subscritas no processo porfimcioncirio
responsável pela sua análise

Processo n" Empresas Situação

20090793-2 Tergran - Terminais de Grãos de Fortaleza Ltda. Operando
20090811-2 Unilink Transportes Integrados Ltda. Operando
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Quadro ~ Empresas que tiveram declarações subscritas no processo porfuncionário
responsável pela sua análise

Processo n° Empresas Situação

20I5I405-I Oliveira Transporte de Cargas EIRRLI - ME Não operando

20090849-2 Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A Operando

Fonte: Processos de pré-qualiflcaçâo de operadores portuários formalizados pela CDC.

De igual modo, evidenciou-se a falta de segregação de função nos processos de
certificação das empresas, relativamente ao presidente da Comissão de Pré-Qualificação
de Operador Portuário, que participou das análises dos documentos encaminhados pelas
empresas requerentes e ao mesmo tempo subscreveu os respectivos pareccres jurídicos
dos processos a seguir discriminados, na condição, ora de Assessor Jurídico, ora de
Coordenador Jurídico, contrariando, inclusive, o art. 28, inc. II da Lei if 8.906 (Estatuto
da OAB), dc 04 dejulho de 1994:

Quadro - Empresas que tiveram pareceres jurídicos subscritos pelo presidente da
Comissão de Pré-Qualificação de Operador Portuário

Empresas Processo n° Parecer CODJUR n"

Tergran-Terminais de Grãos de Fortaleza Lida. 20090793-2 142/2014

Tennaco Operações Portuárias S/A. 20151542-1 013/2016

Unilink Transportes Integrados Ltda. 20090811-2
194/2013

228/2014

V. Castro & Cia. Ltda. 20090782-2 159/2014

Brandão Filhos - FORTSHIP Agência Marítima Ltda. 20090874-3 145/2015

Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A 20090849-2
195/2013

141/2014

MuIfLog - Locações e Serviços Logísticos Ltda. 20110376-2 136/2014

Tecer - Terminais Portuários Ceará Ltda. 2009067{-2 292/2014

Fonte: Processos de pré-qualificação de operadores portuários formalizados pela CDC.

Ademais, constatou-seque os pareceresjurídicos editados pela Codjur. relativamente aos
processos de pré-qualificação de operadores portuários, se restringiram à análise da
capacidadejurídica das empresas requerentes,apesar das impropriedadcs no atendimento
às regras da Portaria SEP n" 111/2013. e ainda assim, restaram evidenciadas falhas
relacionadas à capacidade jurídica dessas empresas, conforme indicado nos itens "c" e
"e" anteriormente citados.

Por meio da Correspondência interna da CEAOP, dc 02 de abril de 2018, a CDC ratificou
a falta de aderência às exigências da Portaria SEP 111/2013 e indicou prazo para
regularização das impropriedades enunciadas, exceto quanto aos itens a seguir
discriminados, em que apresentou as seguintes manifestações, editadas, apenas, quanto
ao nome de pessoas citadas, a fmi de preservá-las:

No que se refere ao item "k", a CDC apresentou prazo para regularização da
impropriedade relativamente à Empresa Termaco Operações Portuárias S/A, ao tempo
que encaminhou a seguinte manifestação quanto à Empresa Oliveira Transporte de
Cargas EIRELI - ME:

"[••]
Em relação a esse item devido ao tempo que já passou, não temos como responder
claramente o que houvepara ter ocorrido esta demora, salientamos que estamos atentos
aos prazos dispostos na Portaria SEP N° 111 -2013".

éNo que diz respeito ao item "m" ^
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"[...]
Em relação a esse item informamos que a Portaria SEP N" 111 - 201S. fundamenta no
seuART. 10, inc II, alínea "h".

No caso da alínea "Aos operadores portuários deverão comprovar junto à
Administração do Porto a contratação desses programas específicos, no prazo de 24
(vinte e c/uatro) meses, após a certificação como operador portuário.

Analisando a alínea "A"doArt. 10, inc 11, vimos (pte a mesmafimdamenta (pte:
Nos portos organizados que já detêm certificações, os operadores portuários
(pialificados deverão obter as mesmas qualificações. Assim sendo, temos que destacar
que a Companhia Docas do Ceará - CDC, não detém nenhuma das certificações
estipuladas Inc II, portanto não necessidade de os operadores portuários adotarem os
referidos programas

No que Irata do item "o", a CDC ratificou a impropriedacie e indicou prazo de sessenta e
trinta dias, respectivamente, para regularização da impropriedade relativamente às
Empresas Brandão Filhos - Fortship Agência Marítima Ltda e Tecer - Terminais
Portuários Ceará Ltda, tendo apresentado a mesma manifestação para as outras três
empresas, conforme descrito a seguir:

"[•••]
Em relação a esse item tanto a Companhia Docas do Ceará - CDC (Operadora
Portuária) e a empresa [...] são empresas idôneas vinculadas às atividades portuárias.
portanto não há o que se falar em contrariedade ao ART. 10, inc IV".

No que diz respeito à falta de segregação de função por atos de funcionário como
Coordenador de Gestão Portuária e como membro da Comissão de Pré-Qualificação de
Operador Portuário, a CDC informou o que segue:

"[...]
Realmente houve um período em que o Sr. O. era o Coord. Da CODGEP e Membro da
CEAOP, pois o mesmo era que detinha mais conhecimento sobre a Pró Qualificação.
Hoje o mesmo não é mais Coordenador da CODCíEP e continua na Comissão como
Membro

No que se relaciona á falta de segregação de função por atos de funcionário que atuou
como presidente da Comissão de Pré-Qualitlcação de Operador Portuário e como
Assessor Jurídico e Coordenador Jurídico, a CDC indicou o que segue:

'7-7
Primeiro Ponto - Parecer do Coord. Jurídico e ao mesmo tempo membro da CEAOP:
Realmente teve um período em que o Presidente da CEAOP estava lotado na
Coordenadoria Jurídica como Coordenador e um outro período como Asses.sor Jurídico,
esta decisãofoi da diretoria da época, visto que a maioria das análises eram jurídicas.

Hoje não a mais esta segregação (sic), visto que o Presidente da Comissão de
Alfandegamento não está mais lotado na Coordenadoria Jurídica da CDC. Estando
atualmente como Coordenador de Planejamento Estratégico da CDC.

Segundo Ponto - Emissão de Parecer na condição de Assessor Jurídico e Coordenador
Jurídico contrariando, inclusive o art. 28, inc. d da Lei n.° 8.906/1994(Estatuto da nj
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Em relação a este ponto tecemos o seguinte:

A Lei 8.906/1994 no seu artigo 28, II fundamenta que:
[...]

Analisando o art., vimos que a advocacia é incompatível se um advogado exerça função
de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e
Indireta. No caso da CEAOP - Comissão de Pré Qualificação de Operador Portuário, os
membros e o Presidente somente analisam as solicitações, enviando após as análises a
CODJVR e a DIREXEparajulgamento e homologação, se não vejamos o que determina
o Regulamento do Portofundamentado pela portaria II1/13:

[...]

Como vimos, cabe somente a CEAOP a função de analisar e emitir parecerfavorável ou
não a Pré Qualificação,ficando a cargo da Diretoria Executiva da CDC decidir/julgar
sobre a Pré Qualificação

No que SC refere aos pareceres jurídicos se restringirem à análise da capacidade jurídica
das empresas requerentes, a CDC infonnou o que segue:

"[...]
O Setor Jurídico da Companhia Docas do Ceará - CDC,já respondeu esse item

Informada a manifestação e lendo em vista que por iniciativa própria a CDC apresentou
prazos diferenciados para regularização das impropriedades relacionadas nos itens "a",
"b", "c", "d", "e", "r, "g". "h", "i", "j", "k" (Termaco Operações Portuárias S/A.), "1",
"n", "o" (Brandão Filhos - Fortship Agência Marítima Ltda e Tecer - Tenninais
PortuáriosCeará Ltda.), "p", "q", "r" e "s'\ espera-se o cumprimento das ações indicadas
para que os processos de pré-qualificação se adequem ao normativo pertinente.

No entanto, há que se reforçar a necessidade de tempestividade no cumprimento de todas
as exigências por ocasião do processo de pré-qualificação das empresas, visto que a
aderência extemporânea à Portaria SEP n° 111/2013 se configura inócua para aqueles
casos em quea empresa requerida não esteja mais operando no Porto de Fortaleza.

Umclaro exemplo é a manifestação apresentada parao item k - ausência decomprovação
de pagamento do seguro contratado, bem como de apólice de seguro. A argumentação
somente demonstra que a exigência extemporânea no cumprimento ao dispositivo da
norma resta dificultada, em razão de a Empresa Oliveira Transporte de Cargas EIRELI -
ME não mais se encontrar operando no Porto de Fortaleza.

Seguindo a ordem das manifestações apresentadas pela CDC, descreve-se, na seqüência,
o posicionamento desta CGU-Regional/CE sobreas mesmas.

No que diz respeito ao item "m", é imperativo informar que há um erro de interpretação
na manifestação apresentada pela CDC. O legislador exige dos interessados na pré-
qualificação de operador portuário o compromisso de adotar programas de boas práticas,
baseadas nos princípios dos programas de certificação das normas mencionadas no inc.
II do art. 10, como forma de comprovação da capacidade técnica.

E isso é tão claro, que a norma foi ainda mais rigorosa na alínea "a" do aludido
dispositivo, ao fixar, que nos portos organizados que jádetêm certificações, osoperadores
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portuários qualificados deverão obter as mesmas qualificações, ou seja, deverão ser
certificados.

Portanto, o fato de a CDC não possuir certificado de qualidade não autoriza a dispensa de
apresentação de programas de boas práticas baseadas nos princípios dos programas de
certificação das normas mencionadas no inc. II do art. 10, por parte das empresas
interessadas na qualificação de operadoras portuárias.

No que trata do item '̂ o", é importantedizer que o cerne da questão não é o fato de a CDC
e das empresas serem operadores portuários,porque elas o são, mas sim, que as empresas
não apresentaram documentos na forma estabelecida pela norma, seja na sua quantidade,
seja na sua formalização, uma vez que, no caso da Tergran - Terminais de Grãos de
Fortaleza Ltda., uma das declarações seria inválida, pois a norma não trata de auto
declaração; enquanto que a Empresa V. Castro & Cia. Ltda., os atestados de qualidade
técnica não se encontram assinados, e assim, não passam de minutas; já no caso da
Empresa Daniel Transportes Ltda., somente foi apresentada declaração de uma entidade,
quando o normativo solicita a apresentação de atestado/declaração de duas.

No que se relaciona aos casos de segregação de ílinção, a manifestação apresentada
ratificou a impropriedade apontada. Ressalta-se que embora a CDC tenha mencionado
que "Hoje não a mais esta segregação acredita-se tratar de um equívoco de
expressão, uma vez que o teor subsequente do período contradiz tal expressão.

Quanto aos pareceres jurídicos, em que pese a CDC ter informado que já havia se
manifestado anteríormente, não se identificou pronunciamento dessaCompanhia quanto
ao assunto.

Causa

A Comissão de Pré-Qualificação de Operador Portuário assumiu de forma deliberada o
encaminhamento dos processos de pré-qualificação para aprovação pela DIREXE sem o
atendimento a todas as exigências normativas.

Manifestação da Unidade Examinada
As considerações da CDC foram apresentadas no decorrer dos trabalhos de campo, em
resposta à solicitação de auditoria emitida pela CGU e, como contribuíram para a
compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo ''fato". Não foi
apresentada manifestação adicional após o encaminhamento do Relatório de Auditoria n®
201702499, que continha a íntegra do fato constatado, tendo a Unidade assentido com a
falha na Reunião de BuscaConjunta de Soluções.

Análise do Controle Interno

Considerando-se que não houve nova manifestação daCDC sobre esta constatação, após
a que está transcrita no campo "fato", a análise do Controle Interno consta registrada no
referido campo.

Recomendações:
Recomendação 1: Anexar aos respectivos processos cópia de toda a documentação
apresentada pelas empresas para regularizar as impropriedades citadasnos itens "a", "b"
"c", "d", "e", "f, "g", "h", "i", "j", "k", "1", "m", "n", "o", "p", "q", "r" e "s", sem prejuízo
de seu encaminhamento à CGU/Regional-CE para acompanhamento de referida
regularização, conforme os prazos estabelecidos por essa CDC para resolução de cadauma delas. ^ ^
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Recomendação 2: Promover a alteração de seu Regimento Interno estabelecendo dentre
as atribuições da Codjur, a emissão de parecer jurídico com base no aspecto jurídico e
legal do processo depré-qualificação dos operadores portuários como um todo, atuando
de forma segregada àComissão de Pré-Qualificação de Operador Portuário na supervisão
dos atos a ela atinentes, sem prejuízo de que essa Coordenação já passe a verificar o
cumprimento das exigências legais implementando meios próprios de aferição tão logo
se proceda à alteração no regimento supradito.

1.1.1.8 INFORMAÇÃO

Análise das autorizações de uso no Terminal Marítimo de Passageiros.

Fato

A Companhia Docas do Ceará construiu o Terminal Marítimo de Passageiros - TMP,
empreendimento integrante damatriz deresponsabilidades da Copa do Mundo de Futebol
de 2014. A obra completa abrange, além do próprio terminal, um cais de múltiplo uso
com aproximadamente 350 metros de comprimento de berço de atracação,
estacionamento, vias deacesso e um pátio pavimentado para contêineres e carga geral.

O Terminal foi concluído no exercício de 2014, entretanto, a dragagem do berço,
necessária à atracação dos navios em frente ao TMP, ainda se encontra pendente de
realização. Apesar do impacto gerado pela atracação em local diverso do previsto, o
Terminal encontra-se emoperação regular, à disposição dos navios/armadores quefaçam
escala em Fortaleza.

Apesar da estrutura em funcionamento, a demanda de uso do Terminal tem sido abaixo
das expectativas, devido a freqüência de navios em Fortaleza permanecer baixa. Diante
da fhistação das receitas esperadas e dos custos de manutenção do TMP, a Companhia
tem disponibilizado o Terminal e asáreas do entorno à realização deeventos pormeio da
formalização de cessões onerosas de uso.

A utilização precária e onerosa de instalações portuárias com a finalidade de realização
de eventos de curta duração, finalidade diversa de seu objetivo principal, é prevista na
Resolução n° 2.240, de 04 de outubro de 2011, da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - Antaq, e na Portaria n° 409, de 27 de novembro de 2014, da Secretaria
Nacional de Portos, nos seguintes termos:

Resolução Antaq n° 2240/2011:
"Art. 70. Segundo sua conveniência e oportunidade, a Administração do Porto poderá
autorizar a utilização, a titulo precário e oneroso, de áreas localizadas dentro da
poligonal do Porto Organizado, visando a realização de eventos de curta duração, de
natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, sob o regime de
autorização de uso

Portaria SEP nM09/2014;

"Art. 6° Segundo sua conveniência e oportunidade, a administração do porto poderá
autorizar a utilização, a título precário e oneroso, de áreas não afetas às operações
portuárias, visando à realização de eventos de curta duração, sob o regime de
autorização de uso
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No âmbito da Companhia Docas do Ceará, a utilização do Terminal Marítimo de
Passageiros loi disciplinada pormeio do Manual Básico de Organização - MBO, Código
1-1320-02 - Utilização do Terminal Marítimo de Passageiros, aprovado pela Resolução
Direxe n° 281, de 03 de outubro de 2014. A última atualização da citada norma foi
introduzida por meio da Resolução Direxe n" 124, de 05 de junho de 2017.

A finalidade do normativo e a vinculação com os demais marcos citados encontram-se
estabelecidas no item 1.1 do MBO 1-1320-02 da CDC, conforme transcrição a seguir:

'7. /. O presente instrumento estabelece normas para utilização e realização de eventos
no Terminal Marítimo de Passageiros - TMP, através da celebração de Termo de
Autorização de Uso, nos moldes da Resolução n° 2240 - ANTAQ e Portaria n^ 409/2014
- SEP. "

A utilização do Terminal Marítimo de Passageiros - TMP já foi objeto de exame pela
Coordenadoria de Auditoria Interna da CDC, que emitiu o Relatório de Auditoria n"08/16
- Cessões e Autorizações de Uso, de 24 de junho de 2016, cujo item II.2 tratou
especificamente dos achados relativos ao uso do TMP. Na ocasião foram emitidas
recomendações aos setores envolvidos na instrução dos processos e administração do
Terminal.

De acordo com relatório gerencial emitido pela Coordenadoria Financeira - Codfin da
CDC, denominado "RELATÓRIO FATURAS EVENTOS- TMP", no período dejaneiro
de 2015 a outubro de 2017, foi recebido pela Companhia o montante de R$ 2.022.414,53,
relativo às autorizações de uso do Terminal Marítimo de Passageiros.

O montante recebido se refere aos contratos fimiados com 55 clientes, com total de faturas
por cliente variando de R$ 398,52 a R$ 349.638,95. Foram selecionados 10 clientes para
exame dos processos cujas faturas foram emitidas no exercício de 2017, o que resultou
em 24 processos examinados.

Os clientes selecionados na amostra são os seguintes:

1. 2Fun Eventos Ltda.

2. Ali About Eventos Ltda.

3. Conselho Brasileiro de Oftalmologia
4. Giffoni Propaganda, Marketing e Produção de Eventos
5. Manoela Fleck de Paula Pessoa

6. Maria Carolina Feitosa de Albuquerque Tarelho
7. Ordem dos Advogados do Brasil - Seção CE
8. PA Mainer Consultoria e Eventos Ltda.

9. RF Comunicação e Promoção Ltda.
10. Wislane Carlos Pinto

Dos exames realizados foram constatadas a recorrência de parte dos problemas
identificados pela Auditoria Interna da Companhia, além de outras situações que
mereceram registo em relatório. A repetição dos problemas enseja rellexão e ação por
parte dos responsáveis, uma vez que todos os processos selecionados para análise
pertencem ao exercício 2017. As ocorrências são apresentadas nos itens a seguir deste
relatório.

Cabe ressaltar que algumas deficiências na instrução processual não foram objeto de item
específico deste relatório pela baixa ocorrência verificada, entretanto, requerem a adoção
de providências com vistas ao aperfeiçoamento dos procedimentos internos da CDC. ,
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Como exemplo de tais falhas citamos a falta de juntada aos processos das seguintes peças:
(i) termos de compromisso (Anexo II), (ii) planos de abandono e plantas com layout dos
eventos e, (iii) faturas e comprovantes de quitação de energia elétrica.

1.1.1.9 CONSTATAÇÃO

Descumprinicnto da norma dc utilização do Terminal Marítimo de Passageiros.

Fato

A partir do exame dos processos selecionados na amostra, em confronto com o Manual
Básico de Organização - MBO 1-1320-02, que disciplina os requisitos de autorização de
uso do Tenninal Marítimo de Passageiros, identificou-se o descumprimento de diversos
itens da norma em vigor, dentre os quais destacam-se:

a) Ausência do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nos processos,
conforme previsto no item 7.1 do MBO 1-1320-02.

De um total de 24 processos examinados, em 12, o que corresponde a 50% da amostra
analisada, foi constatada a ausência do Certificado de Conformidade do Corpo de
Bombeiros, previsto como documento obrigatório no item 7.1 do MBO 1-1320-02 da
CDC.

Alguns casos exemplificam de forma mais clara o descumprimento normativo, como por
exemplo o Processo n® 20171115, referente a um evento ocorrido no dia 04 de novembro
de 2017. no qual a data de solicitação (protocolo) do Certificado foi posterior ao evento,
no dia 06 de novembro. De tbrma semelhante, constatou-se que o Certificado de
Conformidade que consta no Processo if 20161039 foi emitido 05 dias após a realização
do evento.

Instada a se manifestar sobre o descumprimento normativo, a CDC, por meio da Cl
CODCMS - 27/2018, de 26 de fevereiro de 2018, informou que;

"J. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO
DO CEARÁ
O Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros para eventos é um documento
emitido pelo órgão após a vistoria, que é realizada no local 01 (uma) hora antes do
início da realização do evento. Em caso de descumprimento ou desconformidade com as
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros, o evento é interditado pelo próprio órgão para
que a siíiíação seja regularizada. A CODMAK/CODCMSficará mais atentapara que o
certificado seja anexado aos autos posteriormente ao evento

A CDC anexou ao citado expediente mensagens eletrônicas enviadas a um dos
autorizatários, contendo cobrança dc apresentação do Certificado dos Bombeiros
referente a 02 eventos realizados.

Após novo questionamento da CGU acerca da ausência dos referidos documentos, a
CDC, por meio da Cl CODCMS - 46/2018, de 05 de abril de 2018. informou que:

••ITEM II. CERTIFICADO DO CORPO DEBOMBEIROS DO ESTADO DOCEARÁ
O Certificado de Conformidade deBombeirospara eventos é um documento emitido pelo
órgão após a vistoria e análise do Memorial Descritivo do Evento que contém, entre os
itens, o Plano de Abandono deÁrea/ Layout / Planta do Evento. Avistoria, por sua vez, t
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realizada no local, ocorre OI (uma) hora aníes ch início da realização do evento. Em
caso de desciimprimento ou desconformidade com as Normas Técnicas do Corpo de
Bombeiros, o evento é iníerdilado ou paralisado pelo próprio órgão até que a situação
seja regularizada.

Os representantes das empresas mencionadas no relatório foram contatados por esta
Coordenadoria, solicitando que os Certificados fossem apresentados à Companhia
Docas do Ceará para que fossem anexados aos autos, uma vez cfue a realização dos
respectivos eventos ocorreu pelo cumprimento das Normas Técnicas de Segurança

Por meio da Cl CODCMS - 49/2018, de 06 de abril de 2018, a CDC apresentou ainda
novos documentos referentes ao Processo n" 20161039, que comprovam o ingresso do
projeto no Corpo de Bombeiros na véspera do evento, embora o Certificado tenha sido
emitido 05 dias após o evento, conforme citado anteriormente.

O descumprimento normativo tratado neste item já foi objeto de apontamento pela
Coordenadoria de Auditoria Interna no item a.7 do Relatório N° 08/2016, de 24 dejunho
de 2016. Tal situação, evidencia a fragilidade nos controles internos da Companhia, que
não foi capaz de evitar novas ocorrências no exercício seguinte à emissão do relatório.

b) Ausência no processo do Documento de Autorização da Secretaria Executiva Regional
II da Prefeitura Municipal de Fortaleza, conforme previsto no item 7.1 do MBO 1-1320-
02.

De um total de 24 processos examinados, em 23 foi constatada a ausência do Documento
de Autorização da Secretaria Bxeculiva Regional II da Prefeitura Municipal de Fortaleza,
previsto como documento obrigatório no item 7.1 do MBO 1-1320-02 da CDC.

Instada a se manifestar sobre o descumprimento normativo, a CDC, por meio da Cl
CODCMS - 27/2018, de 26 de fevereiro de 2018, informou que:

"Autorização - Secretaria Executiva da Regional íl - SER. II: Na data de 26/02, foi
encaminhada à CODJUR uma solicitação para que fosse emitido um parecer opinativo
sobre a obrigatoriedade deste documento nos autos. Entendemos que pelo fato da
Companhia Docas/Terminal Marítimo de Passageiros possuírem os respectivos alvarás
municipais de funcionamento exigidos pelo poder público, o Autorizatário comunica a
Secretaria Regional II à respeito da realização do seu evento, sendo devidamente
protolocado

Até o encerramento dos trabalhos em campo a CDC não informou o resultado da consulta
à Codjur, tampouco outras providências eventualmente adotadas a partir da análise do
assunto.

Com efeito, o descumprimento normativo tratado neste item já foi objeto de apontamento
pela Coordenadoria de Auditoria Interna no item a.7 do Relatório N° 08/2016, de 24 de
junho de 2016, não se constituindo em fato novo e desconhecido, que já não pudesse ter
sido saneado, seja pela confirmação da necessidade da exigência ou pela revisão do MBO
1-1320-02, cm caso contrário.

A questão é que tal situação evidencia a fragilidade nos controles internos da Companhia
que, mesmo decorridos aproximadamente dois anos da detecção dos problemas, ainda
não adotou uma solução satisfatória para o caso.

0
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c) Ausência de juntada ao processo dos Termos de Recebimento e Relatório de Vistoria,
conforme previsto no item 7.7 do MBO 1-1320-02.

Nos 24 processos examinados, foi constatada a ausência de juntada aos processos dos
Termos de Recebimento e Relatório de Vistoria, previsto como documento obrigatório
no item 7.7 do MBO 1-1320-02 da CDC, transcrito a seguir:

"7.7. O Autorizatário deverá comparecer ao TMP aíé I (unia) hora antes cio início da
montagem, para receber os espaços com check lis/ devidamente assinado, assinar o
Termo de Recebimento da área e o Relatório de Vistoria elaborado pela CTMP

Instada a se manifestar sobre o descumprimento normativo, a CDC, por meio da Cl
CODCMS - 27/2018, de 26 de fevereiro de 2018, apresentou quatro tennos de
recebimento e Relatório de Vistoria, de um total de nove processos que não continham o
documento do primeiro grupo de processos analisados.

Após novo questionamento da CGU, acerca da ausência dos referidos documentos nos
demais processos analisados, a CDC, por meio da Cl CODCMS -46/2018, de 05 de abril
de 2018, informou que:

'•ITEM I. AUSÊNCIA DOS COMPROVANTES DO TERMO DE RECEBIMENTO E
RELATÓRIO DE VISTORIA - ITEM7.7DA NORMA DE UTILIZAÇÃO.
Informamos que os Termo de Recebimento e Relatórios de Vistoria encontram-se
anexados aos autos mencionados no documento enviado a esta Coordenadoria, porém,
muitas das vezes quem realiza o recebimento das instalações não é o Autorizatário do
evento e sim o representante da produção do mesmo e, conforme relatado por membros
desta Coordenadoria. alguns desses representantes se negam a assinar o respectivo
documento.

Esta Coordenadoria entende que na ausência da assinatura, o representante as.sume a
responsabilidade e o autorizatário estão de acordo com o recebimento do Terminal, não
havendo, portanto, nenhuma observação por parte dos mesmos em relação às
instalações

De modo diverso do que foi afirmado pela CDC, após as manifestações citadas
permaneceu pendente a apresentação de 20 (vinte) Termos de Recebimento e Relatório
de Vistoria, de um total de 24 processos analisados. No que diz respeito à previsão de
acatamento tácito pelo autorizatário, esta encontra amparo no item 7.8 do MBO 1-1320-
02. A despeito disso, os referidos documentos devem ser juntados aos processos pela
CDC.

Por fim, cabe destacar que a referida ocorrência foi objeto de apontamento pela
Coordenadoria de Auditoria Interna no item a.8 do Relatório N° 08/2016. de 24 de junho
de 2016.

d) Ausência de elaboração dos relatórios pós-evento, confomie previsto no item 9.13 do
MBO 1-1320-02.

Nos 24 processos examinados, foi constatada a ausência de juntada aos processos dos
relatórios pós-evento, previsto no item 9.13 do MBO 1-1320-02 da CDC, transcrito a
seguir:

"9.13. A CTMP elaborará relatório pós-evento que será entregue à DIEGEP - Diretoria
de Infraestrutura e Gestão Portuária no primeiro dia útil após o evento. Se di^-ante aawamea /
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desmontarem houver danos e/ou miofor sanado tudo previsto no Termo de Autorização
de Uso. fará novo relatório para DIEGEP - Diretoria de Infraestrutura e Gestão
Portuária

Instada a se manifestar sobre a ausência dos citados relatórios, a CDC, por meio da Cl
CODCMS - 27/2018, de 26 de fevereiro de 2018, informou que;

"Relatório Pós Evento: Informamos que a CODh4AK/C()DCMS trabalha com o sistema
de check-list de entrega e recebimento do Terminal Marítimo de Passageiros, porém riem
todos os autorizatários se disponibilizam para a inspeção uma vez que designam
terceiros que ficam responsáveis pelo acompanhamento da montagem e da
desmontagem. Porém, o TA. U. deixa especificado que todo e qualquer dano material ao
patrimônio da CDC durante o período contratual, é de sua inteira responsabilidade. Ao
longo dos eventos ocorridos no Terminal, a maioria dos autorizatários opta por não
acionar o seguro quando os danos pós-evento são de valores irrisórios, optando, desta
forma, pela reposição direta ao TMP dos itens danificados em questão

A manifestação da CDC bem como os demais exames realizados pela CGU evidenciam
que ocorre a checagem dos eventuais danos causados durante os eventos. Todavia, não
foram apresentados os relatórios pós-evento previstos em norma como sendo de
competência da Comissão Provisória de Coordenação do TMP, nos termos do item 3.4.d
do MBO 1-1320-02, que estabelece que cabe a citada Coordenação: "d) Emitir Relatórios
mensais sobre as instalações do TMP e após cada evento

Por fim, cabe destacar que a referida ocorrência íbi objeto de apontamento pela
Coordenadoria de Auditoria Interna no item a.2 do Relatório N° 08/2016, de 24 de junho
de 2016.

e) Ausência de comprovação do pagamento do ECAD, conforme previsto no item 7.15
do MBO 1-1320-02.

De um total de 24 processos examinados, em 19 foi constatada a ausência de
comprovação do pagamento do HCAD, previsto como documento obrigatório no item
7.15 do MBO M320-02 da CDC.

Após o primeiro questionamento da CGU acerca do descumprimento normativo, a CDC,
por meio da Cl CODCMS - 27/2018, de 26 de fevereiro de 2018, informou que:

"6. ECAD

Conforme relatado pelos Autorizatários, existem duas formas de cobrança do ECAD
para os eventos que ocorrem no Terminal Marítimo de Passageiros:

Arrecadação Prévia:
Bilheteria por venda de ingresso feita por um responsável do órgão, (pagamento
posterior á data do evento)

Considerando a repetição da falha nos demais processos examinados, instada a se
manifestar, a CDC, por meio da Cl CODCMS-46/2018, de 05 de abril de 2018, informou
que:

"ITEM IV. ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.
Em eventos de bilheteria, pelas informações fornecidas pelos Autorizatários, o ECAD
realiza o devido recolhimento de duasformas, sendo estas:
Arrecadação por Bilheteria (na hora do evento): ^^Jj
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Arrecadação Prévia mediante preenchimento de formulário:

Esta Coordenadoria entrou em contato com os Autorizatários e realizou a cobrança dos
respectivos comprovantes de pagamento dos ECADs, para que sejam anexados aos
processos e encerradas as pendências

A falha apontada neste item contraria o que estabelece o MBO 1-1320-02 da CDC:

"7.14. Se for utilizar músicas publicamente, a Auíorizatária deverá solicitar uma
autorização ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, cujo objetivo
é centralizar a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública
musical.

7.15. Apresentar à CODCMS cópia do comprovante de pagamento deste documento
junto ao ECAD ".

f) Ausência de juntada ao processo de certidões negativas válidas na data de assinatura
dos Tennos de Autorização de Uso.

De um total de 24 processos examinados, foi constatada a ausência em 10 processos de
pelo menos uma das certidões negativas obrigatórias válidas por ocasião da assinatura
dos tennos de autorização de uso oneroso, conforme previsto no item 8.1.6 do MBO 1-
1320-02 da CDC. As certidões venceram durante a tramitação dos processos e não foram
juntadas novas certidões.

Após o primeiro questionamento da CGU acerca do dcscuniprimentonormativo, a CDC,
por meio da Cl CODCMS- 27/2018, de 26 de fevereiro de 2018, informou que:

"2. DOCUMENTOS PENDENTES.

Informamos que a CODMAK/CODCMS já entrou em contato com os Autorizatários
mencionados no Parecer da Auditoria/CGU e fez a devida cobrança dos documentos no
objetivo de se completar os processos mencionados no respectivo Parecer. A
CODMAK/CODCMS se responsabilizará pela cobrança constante dos mesmos e ficará
mais atenta para quefatos semelhantes não voltem a ocorrer".

Considerando a repetição da falha nos demais processos examinados, instada a se
manifestar, a CDC,pormeio da Cl CODCMS - 46/2018, de 05de abril de 2018,informou
que:

•'ITEM III. CERTIDÕES NEGATIVAS
Esta Coordenadoria anexa as certidões negativas no ato da abertura do devido processo.
Desta forma, após a verificação da documentação pré evento, oprocesso é encaminhado
ao Departamento Jurídico, que será responsável pela análise das certidões e contrato
social e elaboração do Termo de Autorização de Uso Oneroso. Algumas vezes, no
entanto, devido aos outros trâmites do processo na Companhia, o mesmo só retorno à
CODCMS em datas próximas à realização do evento

Ajustificativa apresentada pela Coordenadoria de Marketing tem fundamento no que diz
respeito à sua responsabilidade de instrução dos processos com certidões válidas.
Todavia, permanece a responsabilidade da Coordenadoria Jurídica, que é responsável
pela preparação dos Termos de Autorização para assinatura, no que concerne á
verificação prévia à assinatura, se as autorizatárias permanecem nas condições iniciais.quanto avalidade das certidões. |j
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Cabe destacar que o MBO 1-1320-02 da CDC prevê a apresentação das certidões como
condição para celebração/assinatura do Termo de Autorização de Uso Oneroso, conforme
transcrição a seguir:
^^8.1.6. Para celebração/assinatura do Termo de Autorização de Uso, compete ao
interessado apresentar:
8.1.6.1. Certificados de Regularidade Fiscal junto a União, Estado e Município (quando
aplicável):
8.1.6.2. Certidão Negativa de Débitos relativos à Receita Federal, ao FGTS e
Trabalhista

Por fim, cabe destacar que a referida ocorrência foi objeto de apontamento pela
Coordenadoria de Auditoria Interna no item a.5 do Relatório N°08/2016, de 24 de junho
de 2016.

g) Utilização do prédio principal do Terminal em evento com público superior a 3.000
pessoas, contrariando o item 6.33 do MBO 1-1320-02 da CDC.

Foi constatado que em cinco eventos (processos 20170114, 20171131, 20170392,
20170647 e 20170806) ocorreu a utilização do prédio do Terminal Marítimo de
Passageiros com público previsto superior a 3.000 pessoas, contrariando o item 6.33 do
MBO 1-1320-02 da CDC, que estabelece que o prédio deve ser isolado nesses casos, nos
seguintes termos:

"6.33. Para eventos com público acima de 3.000 (três mil) pessoas, somente será
permitido o evento na área de estacionamento e/ou faixa do cais, devendo o prédio do
TMP ser isolado, pelo organizador do evento

Instada a se manifestar sobre o descumprimento do normativo, a CDC, por meio da Cl
CODCMS - 27/2018, de 26 de fevereiro de 2018, informou que:

'V. UTILIZAÇÃO DOPRÉDIO DO TMP PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE
Quando eventos com estimativa de público média ou alta ocorrem no Terminal Marítimo
de Passageiros, os Autorizatários são informados sobre osprocedimentos de segurança
e público limite em cada uma das áreas internas, não sendo autorizados a utilizar estas
áreas como áreas principais para o evento.

Em alguns eventos, existe a locação do Pavimento Térreo como extensão à Faixa do
Cais, desde que a sua lotação seja seguida e limitada conforme orientação da
CODMAK/CODCMS e aprovação do Corpo de Bombeiros.

No caso de realização de eventos que não sigam a proposta supracitada, a Norma
permite no Item 6.10.1, que a área interna seja utilizada como passagem para a área
externa desde que o Autorizatário se comprometa com o isolamento, conforme no item
descrito abaixo.

'6.10.1 - Nos eventos a serem realizados na faixa do cais, cujo acessofor feito pela
entrada principal do Terminal Marítimo de Passageiros - TMP, deverá ser feito um
corredor com tapumes ou material semelhante isolando desta maneira as outras áreas,
no mínimo l,50m, sob as expensas do(a) Autorizatário(a)'".

Em entrevista com a equipe de auditoria, a responsável também informou que não haveria
impeditivo de utilização do prédio com público superior a 3.000 pessoas, desde que o
evento não fosse de bilheteria. Esta situação ocorreu em apenas um dos casos citados
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(processo 20170114), visto que osdemais foram eventos debilheteria. A situação de uso
do prédio apenas como passagem, nos termos do item 6.10.1 da norma de utilização do
TMP, ocorreu em apenas um dos casos citados (processo 20171131).

Pelo exposto, conclui-se que, embora a CDC esteja usando critérios para a liberação de
uso do prédio principal (exigências de segurança), conforme apresentado em sua
justificativa, parte destes critérios não possuem previsão normativa e conílitam com o
item 6.33 danorma deutilização do TMP, o que deve serobjeto deestudo e decisão pela
direção da Companhia.

Causa

Deficiência noscontroles internos daCompanhia, tendo emvista que, apesar de haver um
check list dos itens previstos em norma elaborado pela CODCMS, não ficou evidenciado
que as demais áreas que atuam no processo, em momento posterior tenham atuado no
sentido de devolver à CODCMS, responsável pela instrução inicial dos processos, para
que fossem corrigidas as desconformidades existentes.

Manifestação da Unidade Examinada

As considerações da CDC foram apresentadas no decorrer dos trabalhos de campo, em
resposta às solicitações de auditoria emitidas pela CGU e, como contribuíram para a
compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo "fato". Não foi
apresentada manifestação adicional após o encaminhamento do Relatório de Auditoria n®
201702499, que continha a íntegra do fato constatado, tendo a Unidade assentido com a
falha na Reunião de Busca Conjunta de Soluções.

Análise do Controle Interno

Considerando-se que não houve nova manifestação da CDC sobre esta constatação, após
a que está transcrita no campo"fato", a análise do Controle Interno consta registrada no
referido campo.

Recomendações:
Recomendação 1: Avaliar a necessidade de estabelecer mecanismos de controle interno
visando aferir o cumprimento dos requisitos previstos na Norma de Utilização do
Terminal Marítimo de Passageiros pelasáreasque atuam no processo, comopor exemplo,
a responsabilidade de verificação e ateste, no momento da assinatura dos termos de
autorização, de que os requisitos normativos foram cumpridos pelasáreasque atuaram na
instrução processual.

Recomendação 2: Promover, se ainda não o fez, a revisão da Norma de Utilização do
Terminal Marítimo de Passageiros, que estabeleçade maneira clara e expressa, inclusive
na forma de cláusula do contrato a ser firmado entre a CDC e a parte interessada no uso
do TMP, que é de exclusiva responsabilidade do Autorizatário o pagamento, no que
couber, de direitos autorais e conexos, taxas ou outras verbas e indenizações, bem como
a obtenção de eventuais autorizações, licenças, alvarás e demais exigências do Poder
Público para a realização do evento; os ônus ou obrigações, inclusive pagamentos
devidos, concernentes á legislação fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária,
securitária,civil ou comercial, decorrentesda execuçãodo contrato, no âmbito municipal,
estadual e federal, quem a lei determinar, sem prejuízo de outros aspectos relevantes.
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1.1.1.10 CONSTATAÇÃO

Cobrança de tarifas a menor, em desconformidadc com a Tabela de Tarifas do
TMP, e descumprimento do prazo de quitação previsto no item 9.8.2 do MBO 1-
1320-02 daCDC.

Fato

Foi constatado que a CDC não obedeceu a tabela de tarifas do Termina! Marítimo de
Passageiros nos seguintes eventos:

Processo 20170527: este evento leve o período de montagem de 5 dias (19 a 23/05/2017),
de realização de 04 dias (24 a 27/05/2017) e de dcsmontagem 3 dias (28 a 30/05/2017).
No entanto, as seguintes cobranças não seguiram a tabela de tarifas do TMP:

• Montagem e desmontagcm: houve a cobrança de 8 dias apenas da área de
bagagem e do pavimento térreo. Para as demais áreas, a cobrança variou de 02 a
04 dias. No caso do pavimento superior, cujo valor é mais signillcativo que os
demais, a cobrança a menor de 5 dias corresponde ao valor de R$ 20.865,00;

• Faixa de Cais: não houve cobrança, apesar de previsão de uso;
• Tarifa de administração: foi realizada cobrança a menor de uma diária no valor de

R$ 1.500,00. Foram cobradas seis diárias (R$ 9.000,00), quando deveriam ter sido
cobradas sete (R$ 10.500,00);

• Área de estacionamento: houve cobrança de 08 dias da áreade estacionamento de
260 vagas. Não se localizou na tabela o parâmetro de cobrança para os dias de
montagem e desmontagem.

Processo 20171434: este evento teve o período de montagem de 5 dias (29/09 a
03/10/2017), de realização de 3 dias (04 a 06/10/2017) e de desmontagem de 2 dias (07 e
08/10/2017). No entanto, as seguintes cobranças não seguiram a tabela de tarifas do TMP:

• Montagem e desmontagem: houve cobrança de 5 (cinco) dias do pavimento térreo,
do pavimento superior e da área de alfândega, quando foram destinados 7 (sete)
dias para montagem e desmontagem. A diferença a menor nessas 3 áreas soma R$
14.079,00. As demais áreas, cujos valores são pouco representativos, houve
cobrança de apenas 1 (um dia) para montagem e desmontagem, á exceção dos
vestiários, em que houve a cobrança correta dos 7 (sete) dias;

• Área de estacionamento: houve cobrança de 03 dias das três áreas de
estacionamento disponíveis (áreas de estacionamento, de brita e para ônibus e
vans). Não houve cobrança relativa a dias de montagem e desmontagem.

A Companhia não se manifestou sobre nenhum dos processos em que Ibi constatada a
cobrança a menor de tarifas, apesar do questionamento formal efetuado pela equipe de
auditoria.

No que diz respeito a observância do prazo de quitação previsto no item 9.8.2 do MBO
1-1320-02 da CDC, de um total de 24 processos examinados, foi constatado o
descumprimento da antecedência mínima prevista no item 9.8.2 do MBO 1-1320-02 da
CDC, em 17 processos.

Ao disciplinar o pagamento dos eventos contratados junto á Companhia, o MBO 1-1320-
02, no que se refere a segunda parcela do pagamento (80%), estabelece que: "9.8.2. O
restante deverá ser pago até 05 (cinco) dias úteis antes do início da montagem do evento,
sob pena de nâo realização do evento". j
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Cabe ressaltar que o prazo de antecedência na norma original era de 72 (setenta e duas)
horas do início da montagem. Todavia, a mudança para 5 (cinco) dias úteis foi introduzida
pela Resolução DÍREXE n^ 303. de 21 de dezembro de 2016. Portanto, aplicável a todos
os processos examinados pela equipe.

Da análise comparativa entre as datas de pagamento e de início de montagem dos eventos,
verificou-se que parte foi feita com antecedência de 72 horas, o que indica que a
Companhia não está observando a mudança na norma ocorrida no ílnal de 2016. Todavia,
em alguns casos houve descumprimento maior, como por exemplo os processos
20170530 (dois dias), 20171530 (fatura dois dias após o início do período de montagem),
20171152 (um dia), 20170806 (dia do início da montagem).

A Companhia não se manifestou sobre nenhum dos processos em que foi constatado o
descumprimento normativo, apesar do questionamento da equipe de auditoria.

Por fim, cabe destacar que o descumprimento do prazo de quitação foi objeto de
apontamento pela Coordenadoria de Auditoria Interna no item II.2.2 do Relatório N°
08/2016, de 24 de junho de 2016.

Causa

Deficiência nos controles internos da Companhia, tendo cm vista que, apesar de haver um
check list dos itens previstos em norma elaborado pela CODMS. não ficou evidenciado
que as demais áreas que atuam no processo em momento posterior, tenham atuado no
sentido de devolver á CODCMS, responsável pela instrução inicial dos processos, para
que fossem corrigidas as desconformidades existentes.

Manifestação da Unidade Examinada

Em que pese a CDC não ler apresentado manifestação em resposta às solicitações de
auditoria, essa Unidade assentiu com a falha na Reunião de Busca Conjunta de Soluções.
Ressalta-se que não foi apresentada manifestação adicional após o encaminhamento do
Relatório de Auditoria n° 201702499.

Análise do Controle Interno

Não houve manifestação da CDC, tendo em vista a concordância com a falha apontada
na Reunião de Busca Conjunta de Soluções.

Recomendações:
Recomendação 1: Avaliar a necessidade de estabelecer mecanismos de controle interno
visando aferir o cumprimento dos requisitos previstos na Norma de Utilização do
Terminal Marítimode Passageirospelas áreas que atuam no processo,como por exemplo,
a responsabilidade de verificação e ateste, no momento da assinatura dos termos de
autorização,de que os requisitos normativos foram cumpridos pelas áreas que atuaram na
instrução processual.

1.1.1.11 CONSTATAÇÃO

Ausência dc critérios na contratação dos seguros obrigatórios e falta de cobertura
de seguro adequada para as instalações físicas do Terminal. t , -
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Fato

A realização de eventos no Terminal Marítimo de Passageiros gera diversos riscos a
integridade das instalações, principalmente levando-se em consideração que o
equipamento será utilizado em atividade diversa daquela para a qual foi projetado.

Para mitigar os riscos, a CDC exige que seja contratado seguro pelos autorizatários,
conforme previsão normativa constante do item 7.28 do MBO 1-1320-02 da CDC, que
estabelece:

"7.28. OAulorizalário deverá apreseníar até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio do
evento seguro contra: incêndio (material de montagem e exposição): queda de raios;
seguro de responsabilidade civil em geral, incluindo acidentes com terceiros (pessoal
contratado pelo Autorizatário, prestadores de serviço, participantes e expositores) e
bens, durante o prazo de Autorização de Uso

Do exame das apólices juntadas aos processos verificou-se grande diversidade nos
seguros contratados, nos objetos e valores de cobertura. Como exemplo, apresentam-se
as seguintes situações:

a) um mesmo autorizatário apresentou seguro no valor de R$ 500 mil reais
(Processos 20170530, 20170843 e 20171423), sendo que o público previsto nos
eventos variou significativamente: de 800, 2.000 e 4.000 pessoas,
respectivamente. No segundo processo, apesar de autorizado 2.000 pessoas, o
seguro faz referência a 1.500 pessoas;

b) um outro autorizatário (Processo 20170114), com evento contratado para 3.500
pessoas, apresentou seguro de R$ 35 milhões de reais em danos pessoais, mas a
cobertura de danos materiais foi prevista em R$ 100 mil e danos ao organizador
R$ 200 mil;

c) no caso do Processo 20170527, cujo público autorizado era de 30.000 pessoas, o
seguro fazia referência a limite máximo de indenização (LM!) de R$ 150 mil reais.
Por outro lado, em 03 eventos de casamento (processos 20160270, 20171530 e
20171115), com públicos autorizados de 300,400 e 150 pessoas, respectivamente,
o LMI foi de R$ 200 mil reais;

d) no Processo 20171530 consta apólice com cobertura de 20 a 22/10/2017, enquanto
o período de autorização foi de 14 a 23/10/2017;

e) no caso do Processo 20171152 foi autorizado público de 4.000 pessoas na
Resolução CDC N° 157/2017. Todavia, consta público de 800 pessoas na Apólice
de Seguro (LMI de R$ 200 mil) e no projeto de segurança, enquanto no resumo
do evento há previsão de público de 1.500 pessoas;

O no Processo 20171347, com público autorizado de 750 pessoas, constam duas
propostas de seguro. A primeira com cobertura de 18 e 19/08 (LMI de R$
138.477,00 e acidentes pessoais R$ 9 milhões) e a segunda, referente aos dias 21
e 22/08 (LMI de R$ 140.152,30 e acidentes pessoais R$ 5 milhões); e

g) nos Processos 20161039, 20161040, 20161041, 20161042,20161043 e 20161044
há uma apólice única com R$ 1 milhão de cobertura ao organizador. Em outros
dois processos do mesmo autorizatário (Processos 20170806 e 20171116) não
havia informações sobre os seguros contratados.

Cabe ressaltar que há processos que contém a apólice de seguro contratada; outros contém
apenas as propostas; alguns possuem os boletos de pagamento; outros não há
comprovação do pagamento e ainda, há alguns que não possuem comprovação alguma.
Ainda assim, buscou-se extrair as informações possíveis para uma análise abrangente da
situação de cobertura de seguro nos eventos autorizados pela Companhia.
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Diante da situação apresentada, solicitou-se que a CDC informasse os critérios de
definição dos valores segurados, tendo em vista os baixos valores de cobertura dos bens
da Companhia expostos a risco durante os eventos, haja vista a predominância de
cobertura de seguros contra danos pessoaisa terceiros, situação comum a eventos abertos
ao público.

Em atendimento ao questionamento, a CDC, por meio da Cl CODCMS - 27/2018, de 26
de fevereiro de 2018, informou que:

"Valor de Seguro: Em relação aos critérios de valores segurados, conforme líem 7.28
da Norma, entendemos que a apólice é feita como garantia extra para a Companhia
Docas do Ceará em ca.sa de sinistro uma vez que já consta no T.A.U - Termo de
Autorização, a responsabilidade total do Autorizatário em caso de sinistro ocasionado
em período contratual".

Embora a Companhia entenda que o seguro exigido é uma espécie de garantia extra, é
importante destacar que as empresas organizadoras dc eventos abertos ao público, em
especial as que promovem shows, em grande parcela são empresas pequenas e que não
possuem patrimônio capaz de suportaruma necessidade de indenização originária de um
sinistro, que por algum motivo esteja fora da cobertura contratada junto à seguradora.

Portanto, é forçoso que a CDC estabeleça critérios para que sejam incluídas garantias
contra danos materiais ao TMP, em valores compatíveis com o valor de avaliação de suas
instalações.

Causa

Ausência de normatização quanto a padrões mínimos de cobertura de seguros do TMP.

Manifcstaçãu da Unidade Examinada

As considerações da CDC foram apresentadas no decorrer dos trabalhos de campo, em
resposta à solicitação de auditoria emitida pela CGU e, como contribuíram para a
compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo "falo". Não foi
apresentada manifestação adicional após o encaminhamento do Relatório de Auditoria rf
201702499, que continha a íntegra do fato constatado, tendo a Unidade assentido com a
falha na Reunião de Busca Conjunta de Soluções.

Análise do Controle Interno

Considerando-se que não houve nova manifestação da CDC sobre esta constatação, após
a que está transcrita no campo"fato", a análise do Controle Interno consta registrada no
referido campo.

Recomendações:
Recomendação 1: Promover estudos, em conjunto com a Coordenadoria Jurídica da
Companhia, como objetivo de estabelecer requisitos mínimos a serem observados pelos
autorizatários no que diz respeito à cobertura de seguros a serem contratados, de forma a
proteger os equipamentos do TMP contra eventuais riscos decorrentes dos eventos
contratados.

u
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