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ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE AD MINISTRAÇÃO 
DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  

CNPJ 07.223.670/0001-16 
NIRE 23300003144 

 
DATA, HORA E LOCAL : dia 02/06/2020, às 08:30hs, por videoconferência, através do 
aplicativo Whatsapp. 
 
PRESENÇAS: Eduardo Rocha Praça - Representante do Ministério da Infraestrutura 
Jefferson Vasconcelos Santos – Representante do Ministério da Infraestrutura, Simone 
Cristina Bissoto – Representante do Ministério da Economia, Aderson Silveira Aragão 
– Representante dos Empregados e Bruno Iughetti – Representante da Classe 
Empresarial.  
Quorum:  Conselheiros representando 100% de presença. 
Convidados Participantes:  Mayhara Chaves – Diretora Presidente, Mário Jorge 
Cavalcanti – Diretor Comercial e Rebeca Soares – Coordenadora Jurídica. 
 
ORDEM DO DIA:  
I – Abertura dos Trabalhos; II – Deliberações; III – Encerramento dos Trabalhos.  
 
I – ABERTURA DOS TRABALHOS –  

O Presidente do Conselho iniciou a reunião dando boas-vindas aos conselheiros, 
declarando instalada a 48ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da 
CDC.  

O Conselho recebe a Decisão Direxe nº 086/2020, as Notas técnicas SEI nºs 
11679/2020/ME, de 20/04/2020 e 16198/2020/ME, de 08/05/2020, a manifestação da 
Secretaria de Portos, através de e-mail datado de 26/05/2020 e a Correspondência 
Interna da DIREXE nº 007/2020, de 15/05/2020, que tratam da conclusão da 
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, referente 
ao Plano de Equacionamento do PBP1 – PORTUS, o qual engloba a assinatura de um 
Termo de Compromisso Financeiro pela CDC. 

A Diretora Presidente destaca os principais pontos de alterações ocorridas no 
Regulamento PBP1, bem como a justificativa para redução do valor total a ser pago e 
a Decisão da Direxe em ofertar como garantia, conforme exigência contida no TCF o 
objeto do 5º Termo Aditivo do Contrato nº 001/1991, firmado com a Empresa M. Dias 
Branco. 

 
II. ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:  
2.1. Deliberação nº 029/2020 – Portus –  
 O Conselho, com base na Decisão Direxe nº 086/2020, nas Notas técnicas 
SEI nºs 11679/2020/ME, de 20/04/2020 e 16198/2020/ME, de 08/05/2020, na 
manifestação da Secretaria de Portos, através de e-mail datado de 26/05/2020 e na 
Correspondência Interna da DIREXE nº 007/2020, de 15/05/2020, DELIBERA: 
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a) Pela APROVAÇÃO do Termo de Compromisso Financeiro – TCF, que trata do 
plano de equacionamento do PBP1 PORTUS, desde que observadas e atendidas 
previamente as seguintes condicionantes: 
 

I) Retirada do valor controverso, conforme apontado nos itens 21 e 36 da 
Nota Técnica SEI nº 16198/2020/ME da Secretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – SEST do TCF, ou seja, o valor total 
passará de R$ 25.168.124,97 (vinte e cinco milhões, cento e sessenta e oito 
mil cento e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos) para R$ 
24.670.018,36 (vinte e quatro milhões, seiscentos e setenta mil, dezoito 
reais e trinta e seis centavos); 
 
II) Inclusão da seguinte cláusula no TCF a ser firmado: 
“2.3. Conforme disposto na Nota Técnica SEI nº 16198/2020/ME da 
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, 
de 08.05.2020, a PATROCINADORA compromete-se a contratar consultoria 
atuarial para revisar o fator da proporção contributiva e, consequentemente, 
os valores que são devidos pela mesma. Havendo apuração de diferenças, 
a ENTIDADE ADMINISTRADORA e a PATROCINADORA solicitarão que 
esses valores sejam objeto de revisão, conforme previsto na Cláusula Nona 
do Termo de Conciliação nº 002/2020/CCAF/CGU/AGU-KSF, homologado 
por meio do Despacho do Advogado Geral da União nº 144, de 08.04.2020, 
respeitado o percentual de rateio da PATROCINADORA, bem como a 
paridade contributiva”.; 

 
b) Pelo pagamento das parcelas mensais das contribuições extraordinárias 
decorrentes do déficit a equacionar após a revisão do Regulamento PBP1; 

 
c) Pela aprovação da versão final e ajustada do Novo Regulamento PBP1, 
conforme manifestação favorável da SEST, através da Nota Técnica nº 
16198/2020/ME, de 08/05/2020; 

 
d) Pelo oferecimento, conforme previsto no art. 53, inciso XVII do Estatuto Social 
da CDC, como garantia do cumprimento da obrigação assumida por meio do Termo 
de Compromisso Financeiro, a parcela fixa de R$ 7,86 (sete reais e oitenta e seis 
centavos) por metro quadrado (m²), considerando a área de 9.885 (nove mil, 
oitocentos e oitenta e cinco) metros quadrados, mais a parcela mínima mensal de 
R$ 157.466,67 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e 
sessenta e sete centavos), totalizando o mínimo mensal de R$ 235.162,77 
(duzentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e sete 
centavos), referente ao 5º Termo Aditivo do Contrato de Arrendamento nº 001/1991, 
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celebrado em 29/12/2014, com a empresa M Dias Branco S/A Indústria e Comércio 
de Alimentos, cuja vigência é até 11/05/2032. 

III - 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.  
 
 

Fortaleza, 02 de Junho de 2020. 
 

 
 

EDUARDO ROCHA PRAÇA   
Presidente do CONSAD/CDC 

 
 
 

JEFFERSON VASCONCELOS SANTOS                             BRUNO IUGHETTI  
                      Conselheiro                                                           Conselheiro 
 
 
 
SIMONE CRISTINA BISSOTO                                         ADERSON SILVEIRA ARAGÃO  
                   Conselheira                                                                  Conselheiro 

 
 

JULIANA ALCANTARA FORTE  
Secretária   


