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ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINI STRAÇÃO DA 
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

CNPJ 07.223.670/0001-16 

NIRE 23300003144 

 

DATA, HORA E LOCAL : dia 31/08/2018 às 08:30hs na sede social da Companhia Docas 
do Ceará, na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, Fortaleza, Ceará, Cep: 60.180-422. 

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

Quorum: Conselheiros representando 100% de presença. 

Convidados Participantes: Cesar Pinheiro – Diretor Presidente, Jéferson Cavalcante de 
Lucena – Diretor de Administração e Finanças, Rebeca Alves – Coordenadora Jurídica e 
Theury Gomes – Coordenadora da COAUDI. 

ORDEM DO DIA: 

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

I – ABERTURA DOS TRABALHOS – 

Constatada a existência de número legal, o Presidente do Conselho, assumiu a 
presidência da mesa, dando boas-vindas aos conselheiros e declarando instalada a 518ª 
reunião do Conselho de Administração da CDC, convidando a Sra. Juliana Alcantara Forte 
para secretariar os trabalhos. A seguir, convidou para participar da mesa os conselheiros 
representantes do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Jefferson 
Vasconcelos Santos e Eduardo Rocha Praça; o conselho representante do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Nelson Simão de Carvalho Júnior, o conselheiro 
representante da Classe Empresarial, Bruno Iughetti e o Conselheiro representante da 
Classe Trabalhadora, Aderson Silveira Aragão.  

O Conselho registra sua preocupação na inclusão dos documentos referentes às 
reuniões mensais, tendo em vista os atrasos contínuos nas inclusões dos referidos 
documentos no Portal do Conselheiro, determinando que seja respeitado o prazo mínimo 
de 5 (cinco) dias úteis para recebimento da documentação relativa a cada reunião, 
conforme Regimento Interno do CONSAD. 

1.1 – Ofício SEGAB nº 621/2018 – 
 
O Presidente registrou o recebimento do Ofício SEGAB nº 621/2018 de 16/08/2018 do 
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Governo do Estado do Ceará, encaminhando a carta de renúncia do Sr. José Nelson 
Martins de Sousa e informando que em breve estará encaminhando outro nome para 
representar o Governo do Estado na composição do CONSAD da Companhia Docas do 
Ceará. Segue abaixo o teor da carta de renúncia: 

 
“Pela presente, para todos os fins e efeitos de direito, apresento meu pedido de 

renúncia em caráter irrevogável e irretratável, a partir de 16 de agosto de 2018, ao cargo 
de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia Docas do Ceará. A partir 
da data da vigência da renúncia, considero-me liberado a toda e qualquer responsabilidade 
inerente ao cargo mencionado acima. Assim sendo, concedo a mais plena, geral, 
irrevogável e irretratável quitação à Companhia, renunciando a quaisquer reclamações 
adicionais e remunerações de qualquer tipo contra a mesma. José Nelson Martins de 
Sousa”. 

 
O Conselho solicita que seja analisado se existe alguma pendência financeira referente 

ao Conselheiro José Nelson Martins, para que caso haja, ocorra o devido pagamento. O 
Conselho solicita ainda que seja dada ciência à Assembleia Geral acerca da ausência de 
indicação de conselheiro por parte do Governo do Estado do Ceará. O Conselho deixa 
registrado seu agradecimento ao Conselheiro José Nelson, pela sua contribuição durante 
sua trajetória no Conselho de Administração da CDC. 

 
O Conselho recebe ainda a CI DIRPRE nº 033/2018, na qual o Diretor Presidente da 

CDC, Cesar Pinheiro, solicita autorização para afastar-se de suas funções, por motivo de 
férias, no período de 10/09/2018 à 09/10/2018.  

O Conselho autoriza o afastamento do Diretor-Presidente da CDC, Sr. Cesar Augusto 
Pinheiro, no período de 10/09/2018 à 09/10/2018, a título de férias. 

 
 

II.  ASSUNTOS FIXOS: 

2.1 - RELATÓRIO GERENCIAL JULHO/ 2018 – 

 O Relatório Gerencial, referente ao mês de julho do ano de 2018, foi apresentado 
ao Conselho. Nada tendo a acrescentar passou-se ao item seguinte da pauta. 

2.2 – PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPESAS JULHO/ 2018 –  

O Diretor de Administração e Finanças, Jeferson Cavalcante, apresentou o 
acompanhamento do Programa de Redução de Despesas, referente ao mês de julho de 
2018.  

O Conselho solicita que em relação à manutenção dos pagamentos por parte da 
CDC da paridade da contribuição PORTUS dos empregados participantes ativos que já 
detenham as condições para aposentadoria, seja apresentado uma planilha com os valores 
pagos atualmente e os anteriores ao plano PBP1, bem como as devidas justificativas para 
a manutenção dos referidos pagamentos. 
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O Conselho recomenda que a Diretoria da CDC tenha especial atenção ao item 
“serviços de terceiros”, tendo em vista o aumento ocorrido no PRD de Julho/2018. O 
Conselho recomenda ainda que a Diretoria continue envidando esforços para que o ano se 
encerre dentro da meta estabelecida. 

O Conselheiro Bruno Iughetti sugere a implementação de critério de mensuração de 
eficiência através do estabelecimento de índice de produtividade obtido pelo volume 
movimentado, em toneladas, pelo número de empregados e comissionados, ponderando 
que, o controle sendo exercido com a redução de custos em conjunto com a produtividade, 
espelhará a eficiência das operações da CDC.  

O Conselho solicita ainda que a CDC analise quais as melhores práticas e 
alternativas para essas avaliações 

2.3 - RESOLUÇÕES DIREXE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2 018 – 

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

2.4 – PENDÊNCIAS – 

2.4.1 – De Francesco –  

O Conselho recebeu manifestação acerca do andamento do processo, através da CI 
CODJUR nº 237/2018 de 16/08/2018. O Conselho continuará acompanhando a questão. 

2.4.2 – Instituto de Seguridade Social – Portus – 

O Conselho é informado através da CI DIAFIN nº 063/2018, que não há novas 
informações até o presente momento e que caso surjam novas informações, as mesmas 
serão apresentadas na próxima reunião. O Conselho continuará acompanhando a questão. 

2.4.3 – PDZ –  

O Conselho é informado através da CI DIRPRE nº 028/2018, que permanece a 
mesma informação prestada anteriormente ao Conselho. Aguardando manifestação da 
SNP sobre o estudo do georeferenciamento da área do Porto de Fortaleza. O Conselho 
continuará acompanhando a questão. 

2.4.5 – PMGP e Plano de Reestruturação – Situação A tual –  
O Conselho foi informado, através da CI DIRPRE nº 028/2018, que após reunião da 

Comissão do PMGP local realizada dia 27 de julho, os membros analisaram as alterações 
sugeridas pela SNP no termo de referência e concluíram que serão incluídos no termo de 
referência, o plano de negócios e o gerenciamento de gestão de riscos da CDC e que 
serão realizadas algumas adaptações com base nas alterações sugeridas pela SNP para 
que possa existir uma semelhança ao que já foi implantado em outras companhias docas. 
A Comissão apresenta ainda um cronograma com prazos estabelecidos para dar 
continuidade ao processo licitatório do PMGP. O Conselho continuará acompanhando a 
questão. 

2.4.6 – Relatório de Auditoria nº 03/2018 – Contrat ações Diretas – 
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A Diretoria Executiva da CDC se manifestou através da CI nº 018/2018, 
comunicando que as informações solicitadas já foram encaminhadas para a Auditoria 
Interna à época do monitoramento. A COAUDI reencaminhou as pendências a cada 
Diretoria em 29/08/2018.  O Conselho solicita que o item seja retirado de pauta tendo em 
vista que o relatório nº 03/2018 já está contemplado no relatório de monitoramento nº 
05/2018. 

2.4.7 – Relatório de Auditoria nº 05/2018 – Monitor amento – 

A Diretoria Executiva da CDC se manifestou através da CI nº 018/2018, 
comunicando que as informações solicitadas já foram encaminhadas para a Auditoria 
Interna à época do monitoramento. A COAUDI reencaminhou as pendências a cada 
Diretoria em 29/08/2018. O Conselho continuará acompanhando a questão. 

2.4.8 – Plano de Negócios – 

A DIREXE, através da CI 18/2018, de 17/08/2018, informou que o Plano será 
realizado somente para o ano de 2019. Os demais anos estarão contemplados no PMGP, 
bem como o gerenciamento de risco da CDC. O Conselho se dá por satisfeito. 

2.4.9 Ofício Circular n° 146/2018-MP – Resolução CG PAR n° 23 –  

O Conselho recebeu a CI DIREXE nº 018/2018, informando que até o presente 
momento não obteve novas informações das outras Companhias Docas. O Conselho 
reitera que a CDC realize expediente para a SNP contextualizando o assunto. O Conselho 
continuará acompanhando a questão. 

2.4.10 – PRD 2018 – 

O Conselho recebe a CI DIAFIN nº 063/2018 informando a Diretoria Financeira vem 
constantemente solicitando informações às Coordenadorias respectivas acerca dos gastos 
realizados, solicitando a adoção de medidas para mitigação dos gastos e adequação aos 
limites aprovados no PRD/2018, com apresentação das informações nas reuniões mensais 
do CONSAD.  E que após fechamento do acompanhamento do PRD do mês de agosto, 
novas informações serão solicitadas às Coordenadorias respectivas. O Conselho 
continuará acompanhando a questão. 

2.5 – ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CDC – 56 7ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA - 

O Conselho recebe a ata da 567ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da CDC. 
Nada tendo a acrescentar passou-se ao item seguinte da pauta. 

2.6– Relatório de Auditoria 06/2018 – Suprimentos e  Numerários - 

 Cumprindo o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2018, a 
Auditoria Interna da CDC apresenta ao Conselho o Relatório de Auditoria nº 06 que trata 
do Suprimento de Numerários. A auditoria teve como objetivo analisar o atendimento ao 
Normativo Interno, bem como o atendimento à legislação pertinente (Lei 4.320/64, Decreto 
nº 93.872/86 e Portaria nº 95/02 do Ministério da Fazenda). O Conselho solicita que a 
Diretoria faça uma avaliação acerca do referido item, verificando a necessidade de 
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capacitação e orientação, e se for o caso responsabilização, dos empregados da CDC pela 
falta de atendimento dos normativos estabelecidos. 
 
2.8 - Relatório de Auditoria 07/2018 – Resoluções C GPAR/Governança- 
 
 Cumprindo o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2018, a 
Auditoria Interna apresenta ao Conselho o Relatório nº 07, que trata das Resoluções da 
Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações 
Societárias da União – CGPAR, Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 e 
Decreto nº 8945/2016, que regulamenta, no âmbito da União, a Lei nº 13.303/16. O 
Conselho solicita ser informado acerca da implementação das referidas resoluções no 
âmbito da CDC. 

2.9 – Receitas e Despesas do TMP - 

 O Conselho recebe relatório das receitas e despesas do Terminal Marítimo 
Portuário, referente ao mês de julho/2018. O Conselho solicita que a Diretoria reapresente 
um estudo detalhado econômico-financeiro sobre os custos e receitas advindos do TMP, 
solicitando indicar também as necessidades futuras de manutenção e obras, civis. 

 A Diretoria informa que fará uma complementação da análise solicitada pelo 
CONSAD e submeterá ao Conselho na próxima reunião. 

2.10 – Apresentação da Coordenadoria de Controle In terno e da área de Ouvidoria da 
CDC – 

 Conforme solicitado pelo Conselho de Administração na reunião anterior, 
comparecem a reunião as Sras. Luana Recamonde, Coordenadora de Controle Interno e 
Amanda Braide, Ouvidora da CDC, para apresentação do Plano de Trabalho de suas 
respectivas coordenadorias. O Conselho agradece as apresentações realizadas desejando 
um bom andamento nos serviços realizados pelas respectivas áreas. 

2.11 – Obrigações exigidas pela Lei 13.303/2016 – 

O Conselho aprova as propostas de Política de Transações com Partes 
Relacionadas e da Política de Divulgação de Informações. 

Quanto à Carta Anual de políticas Públicas e governança Corporativa, a COAUDI 
solicitou que a mesma seja apresentada na próxima reunião, tendo em vista a 
necessidade de informações de algumas áreas da CDC para sua elaboração, as quais 
não foram repassadas em tempo hábil para esta reunião. 

2.12 -  Disponibilização das Atas do Conselho de Ad ministração – 

 O Conselho autoriza a disponibilização no sitio eletrônico da Companhia Docas do 
Ceará, das atas do Conselho de Administração da CDC, do período de dezembro à julho 
de 2018, em atendimento ao art. 51, § 1º do Estatuto Social da CDC. 

2.13 – Destinação do Resultado da CDC referente ao Exercício 2017 
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O Conselho solicita que a Diretoria reavalie a proposta apresentada, considerando a 
manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e da 
Secretaria do Tesouro Nacional, em abranger todo o saldo da conta de prejuízo acumulado 
e não apenas o prejuízo do ano de 2017, justificando se for o caso, a não observância 
desta recomendação. 

2.14 – Comitê de Auditoria – 

 O Conselho informa que não deliberará acerca do assunto, solicitando que a 
Diretoria envide esforços para obtenção do maior número de candidatos e interessados 
possíveis, verificando o atendimento das exigências contidas no Estatuto Social da CDC e 
no regimento da COAUD, bem como a adequação da experiência profissional dos 
indicados às delegadas ao Comitê de Auditoria. 

III. ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES: 

3.1 – Aprovação do Programa de Dispêndios Globais 2 019 – Deliberação nº 035/2018 
–  

 O Conselho delibera pela aprovação do Programa de Dispêndios Globais – PDG 
2019. 

3.2 – Regimento Interno da CDC – Deliberação nº 036 /2018. 
 O Conselho delibera pela aprovação das alterações realizadas no Regimento 
Interno da Companhia Docas do Ceará, em adequação ao Estatuto Social da CDC e ao 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 
 
3.3 – Regulamento Interno de Licitações e Contratos  – Deliberação nº 037/2018 - 
 O Conselho delibera pela alteração do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos, conforme ajustes propostos pela Diretoria Executiva da CDC. 
 
3.4 – Política de Transações com Partes Relacionada s – Deliberação nº 038/2018 – 

Em conformidade com o art. 8º, inciso VII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 
e com o art. 13, inciso VII, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Conselho 
de Administração da COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC delibera pela aprovação da 
Política de Transações com Partes Relacionadas. 

 
3.5 – Política de Divulgação de Informações – Delib eração nº 039/2018 –  
 Em conformidade com o art. 8º, inciso IV, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, 
e com o art. 32, inciso III, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Conselho de 
Administração da Companhia Docas do Ceará – CDC delibera pela aprovação da Política 
de Divulgação de Informações. 

3.6 – Resultado das Metas de Gestão da Diretoria da  CDC – 2º Trimestre – 
Deliberação nº 040/2018 – 

 O Conselho delibera pelo encaminhamento da contestação, por parte da Diretoria 
da CDC, dos resultados da avaliação do honorário variável mensal, referente ao 2º 
trimestre de 2018. 
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3.7 - Apresentação da Carta de Compromisso LPS - Or çamento de Investimentos – 
Deliberação nº 041/2018 – 
 O Conselho DELIBERA pela aprovação da Carta de Compromisso da Companhia 
Docas do Ceará, em resposta às recomendações feitas pela Secretaria Nacional de Portos 
na Nota Técnica n° 3/2018/CGPELP/DPLGPI/SNP-MTPA de 01/03/2018, relativas à 
implantação do projeto CLPI – Cadeia Logística Portuária Inteligente no Porto de Fortaleza. 
 

IV - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: 

Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, o Presidente deu por 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do 
Conselho de Administração que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros 
presentes e pela secretária.  

O Conselho autoriza a disponibilização da presente Ata no sitio eletrônico da 
Companhia Docas do Ceará, em atendimento ao art. 51, § 1º do Estatuto Social da CDC.  

A próxima reunião do colegiado fica marcada para o dia 28/09/2018. 

 

Fortaleza, 31 de Agosto de 2018. 

 

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO  

Presidente do CONSAD/CDC 

 

JEFFERSON VASCONCELOS SANTOS                          EDUARDO ROCHA PRAÇA  
                      Conselheiro                                                               Conselheiro        

 

BRUNO IUGHETTI                              
Conselheiro   

 

ADERSON SILVEIRA ARAGÃO             NELSON SIMÃO DE  CARVALHO JÚNIOR  
                     Conselheiro                                                         Conselheiro 
 

 
JULIANA ALCANTARA FORTE 

Secretária  


