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Demonstragées Financeiras - 2° trimestre de 2020
(Valoros expresses em milhares de reais)

COMPANFIA DOCAS DO CEARA
CNPJ: 07.223.670.000f-16

Foflaieza - CE

BALANGO PATRIMONIAL
”DEWDEMOE 310EDEEMBROOER19

{Emmllhamde reds)

A T l V O

mam
mm manna:

ATNO CIRCULANTE $5.706 9.912

CAIXA E EQUIVALENTES DE CADCA "on 4 8.347 3.327

Caixa e Bancos 946 458
Apicacfies de Liquidez was 7.401 2.869

CONTAS A RECEBER 5% 5 339

Cfientes Not: 8 4.583 4.876
Senddos'es a Disposigéo 57 S ‘6
Mammos a Empregados 573 176
Maintains a Elnpresas Rob 6 366 330
Acordos/Ressarcirnetfios Not. 7 41 41

TRIBUTOS A RECUPERAR Not: 8 1450 959

ESTOQUES 61 62

DESPESAS DO EXERCiCOO SEGUDiTE 225 225

ATIVO NRC CtRCULANTE 295.944 303.216

REALIZAVEL A LONGO PRAZO “at: 9 655 g

Deposnos e Caugdes Judiciais Nola 9 a 582 53!
Cfientes “on 9 b 73 73

NVESWENTOS Natl 10 12 12

MOBW Not: 1 1 294.2% 301 .594

MANdvEL Meta 12 997 1.005

ATIVO COMPENSLDO

Convenio CVT Nola 28 1.237 $ .237

TOTAL 312.887 314.365

cl; (lbw
Nilane Souza Menezu

Contadou
Companhia Docas do Cearé — Ministério dos Transportes, Portos e Aviacéo Civil CRC~€E18.629/0-7

Praga Amigos da Marinha s/n — Mucuripe — Fortaleza/CE — 60.180-422 — Fone: (85)3266-8989- www.docasdoewgm,613.34

(As notas expficathras integram o cocMo das demonsuacfies contflwis.)
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Demonstragbes Financeiras - 2° trimestre de 2020
(Valores expresses om milhares de reais)

(:0qDocas DO GEARA
cum: 07223370000146

Foddeza - CE

MOPAW
MDEWODEZDIOE a1 DEDEZEIIBROBEEMO

(Em lama. his)

P A S S I V 0

3mm
3mm manna)

PASSNO CIRCULANTE 18.485 m

Fonaecedores Nola 13 1.008 7'65
Obngacbes Trabal’aistas "on 14 3.083 2 715
Obrigacbes Fiscais e Pfevidencifin'as Not. 16 2.949 1.158
PORTUS - :RTS Mon 16 945 we
RERS mss Mon 17 0 0
Parceiamento SNSS Mon 18 84 56
PORTUS - Termo de Canpmmisso Financeim Hot: 19 a 2.535 2.535
mn'sfies um 20 2.304 1.993
Credwes D‘wecsos Not- 21 4.791 4.939
Depésilos Contribuicfia emacs 238 41 1
Comlénios Mon 22 (1 1 1) (1 1 1)
Agnes masts Not: 23 659 801

PASSNO MO CIRCULAHTE 300.635 100.28‘

EXIGNEL A LONGO PRAZO 100.635 100.284

PORTUS - IRTS Not: 16 2.455 2.982
Pamelamemo INSS 2016 Not: 18 39 98
Ctétfitospaafukmmdecapw Not-24 54.085 53.148
PORTUS - Team 6e Cormmm’sso Fmeim Not: 19 a 22812 22812
PORTUS — Passivom R013 19 b 21.244 21.244

PATRmOmo Liaumo $2.539 198.952

{)apitai Social Not: 25 a 273.319 273.319
medics pat-aWde cm Mon 24 8.547 8.547
Ajuste O.RA — Podns Mon 25 c —7.658 —7.658
Resenra Especiai not: 25 b 1.487 1.481
Preidzos Acmflados Not: 25 f (83.164) (78.718)

PASSNO COMPENSADO 1.237 LE?

Conveuo CV!" um 20 1.237 ' 1.23?

TOTAL 312.837 _a_14.m JJ'

. HAL,“ .mmmmmocmmWOescm.) I Ni|an8 Sou aderefleles.

CRC-CE16 629IO-7
Companhia Docas do Cearé - Ministério dos Transportes, Porlos e Aviagéo Civil GPF- 516.329.013-34

Praga Amigos da Marinha s/n — Mucuripe — Fortaleza/CE - 60.180-422 — Fone: (85)3266-8989- www.docasdoceara.com br



Demonstragées Financeiras - 2° trimestre do 2020
(Valores expresses em milhares de reais)

mmDOCAS DO CEARA
cum: 07.223.670.0001-16

Foaaieza - CE

MSWDORESULTADO
NDEJWODEMEM Emma“:

( Em miflms dc reefs)

REAPRESEKTADA
95800050: 95600050:
01W 0115mm

A A
”nun/m 311mm

RECEITAWWW Nola 25 3.476 47.921

CUSTOS DOSW Not: 27 (19.9011 [44.7151

Luau) BRUTO 5.575 3.147

DESPESASIRECEITASmums [9.2531 [25.725]

Despesas Gerais e Administrativas um 28 (12.624: {28.471}
Outta: Receitas e Despesas Operadonais Huh 2! 3.371 5.297
Ganhos e Perdas Capital — {4.5591

3258lOPERACDONN. ANTES OAS RECEHAS E - -
DESPESAS FINANCE!!!” 13.678} 23.578

Reoeitas Financeiras Nah 30 a 408 436
Despesas Fins-mceiras Nola an I: (1.177) (3.8!!!)

MEMOARIES DOSmums SOBRE 0 WORD MALE} (26.941)

msCOM mums SOBRE 0 LUCRO _

PREIUIZO LiQUlDO00mm flab 25 e 1142) (26.9411 (LL

Mane Souza 08 Menu-05
(As notes explimtivas integram o conjunto das demonstragfies contébeis.) ‘ 60mg“. '01

:54(WP 616329.613
Companhia Docas do Cearé — Ministério dos Transportes, Portos e Aviagéo Civil

Praqa Amigos da Marinha s/n — Mucuripe — Fortaleza/CE — 60.180-422 - Fone: (85)3266-8989— www.docasdoceara.com.br
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Demonstraqées Financeiras - 2° trimestre de 2020
(Valores expresses em milhares de reais)

COMPAM-M DOCAS DO CEARA
CNPJ: 07.223.670.0wt16

Fonaieza — CE

DEMONSTRACKODOFLUXODECNXA
WDEWDEMEEIDEDEEMBRODEWB

( Em mmdo mix)

REAPRESENTADA
peniooos DE PERiODOS DE

Milan/20 Winn!”
A A

30/10!“ 311621119

ATNIDADEW 5.225 5.514

Result-do do Exerddo (#448) (26.941)

Despesas/Receitas que nio afetam o Clix. 7.552 25.113
(+) Depreclagfio/Amonlzagfies 7.997 16.120
(—) Ajuste de Depreciagao (arr) (445) (831}
(+/-) Outras mutagfies do Patrimbnlo Liquldo - 288
(+/-) Ajustes de Avaliagfio Patrlmonlal - 2.784
(1») scum do Ativo Imobmzado 4.511
(+) Reduglo so Vale! Recuperével - 2.741

(14-) Aumento/Redugao do Atlvo Clmulante —7_1_3 5—!)
cllentes 92 135

Servldores a disposigfio 59 (33)
Adiantamentos a Empregados (398) 465
Miantamentos a Emptesas (36) (330)
Impostos a Recuperar (491) 298
Estoques 1 42
Despesas Antecipadas (0} (3)
( — ) Provisio para perdas mCIlentes - (73)

{+/-) Aumento/Redugso dos Attvose Passwos de bongo Pmo g m
Depésitos reallzévels a Imago prazo [501 208
Devedores dlversos - 5
Obrigagaes Fiscais Trabalhistas e Previdenciérias (586) (461}
AFAC 937 2.993

Provisao PORTUS - 44556

(+/-) Aumentolfiedugfio do Passive Clrculante 2.593 E
Fornecedores 243 (2.801)
Obrigagfies Trabalhlstas 368 733
credotes Diversos (148) 260
obrigagbes Flscals e Previdendérias 2.134 2.018
Depésitos Contribubgbes e Consignagfies (116) (95)
Pravlsaes 312 (312)
Convemos 0 0
A98esjudlclal§ (142) (350)

Companhia Docas do Cearé — Ministério dos Transportes, Portos e Aviagéo Civil
Praga Amigos da Marinha s/n — Mucuripe — Fortaleza/CE — 60.180-422 — Fone: (85)3266-8989- www.docasdoceara.com.br
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Demonstragbes Financeiras - 2° trimestre de 2020
(Valores expresses em milhares de reais)

ATNIDADESDEINVES‘IIMENI’OS -_23_1 4:1

Aplimgfies no lmobilizado (1} (8291
Baixas no lmobilimdo - -
Aplicagfies no Inmngfitei (229} (61)
Baixas do Intangvei

ABMDE HMMCIMENTOS g 44.55

lntegralizagio de Capital - -
Reserve Especial 26 82
{4-) Ajustes de ORA - Perms - (7.658)
H Provisao Déficit Plano de Pensac- - Portus (37.390)

AUMENI'OIREDUCAO 00 CARA E EQUNAIENTE I!mm 5.0” 422

Saldo no Inicio do Periodo 3.321 3.649
Saldo no Final do Periods 8.347 3.827

WhPedodo 5.029 -322

(As aortas explimtlvas integram o conjunto das demonstngfies contéheis.)

Nllane Souza“Menu:Obi 5

ORG-66ml “MIC-7
OPP: autumn-u

Companhia Docas do Cearé — Ministério dos Transpones, Portos e Aviacao Civil
Praga Amigos da Marinha s/n — Mucuripe — Fortaleza/CE — 60‘180-422 — Fone: (85)3266—8989- www.docasdoceara‘com.br
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Notas Explicativas as Demonstragoes Contabeis - 2° trimestre do 2020
(Va/ores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Docas do Ceara — CDC é uma empresa pL’iblica, de capital autorizado, oonstituida através da

Resoluoao CNPVN n° 182.1, de 25/03/1965, nos tennos da Lei n. ° 4.213, de 14/02/1963 e do Decreto n°

54.046, de 23/07/1964, com a missao de promover o desenvolvimento sécio—economico da regiao de sua
influéncia, e em particular do Estado do Ceara, através do exercicio da fungao de autoridade portuéria e

pela promogao das facilidades portuarias para as exportagées e importagoes e o transporte maritimo de

cabotagem de mercadorias e turismo. O Governo Federal detem o controle acionario da sociedade com
participagao de 99.93% do capital votante.

A CDC é vinculada ao Ministério da Infraestrutura, sendo o Porto de Fortaleza um dos terminais maritimos ‘
mais importantes e estratégicos do Pals. Sua localizagéo privilegiada a Rua Vicente de Castro, 5601, Cais

do Porto (na enseada do Mucuripe, em Fortaleza, Cearé), o mantém em proximidade com os mercados da

America do Norte e Europa, permitindo o atendimento a empresas de navegaoao com Iinhas regulares

destinadas a portos dos Estados Unidos, Canada, America Central, Europa, Africa e palses do Mercosul,

além de itineraries para os demais portos brasileiros através da navegagao de cabotagem.

Sua area de influéncia abrange os estados do Ceara, Piaui, Maranhao, Rio Grande do Norte, Pernambuco e

Paraiba, estendendo-se também as regiées Norte, Centro-Oeste e ao Vale do 850 Francisco. No Porto de
Fortaleza encontra-se um dos maiores polos trigueiros do pais e uma infraestrutura versatil que permite a

movimentagao de diferentes tipos de mercadorias, divididos em granéis sc’>lidos (graos, cereais, etc), granéis

quidos (derivados de petroleo), carga geral solta e conteinerizada, castanha de caju, cera de camat'iba,
metal, tecidos, frutas, trigo, malte, lubrificantes, combustiveis e derivados de petroleo estéo entre os

principais produtos movimentados pelo Porto.

Em seguida, alguns indicadores do 2° trimestre do exerclcio de 2020, oomparados com os indicadores do 2°

trimestre de 2019.

Companhia Docas do Cearé — Ministério dos Transportes. Portos e Aviaoéo Civil
Praoa Amigos da Marinha s/n — Mucuripe — Fortaleza/CE — 60.180-422 — Fone: (85)3266-8989— www.docasdoceara.com,br
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Notes Explicativas as Demonstraooes Contébeis - 2° trimestre do 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

REFORNQ DE CAPITAL
EHCIENCIA OPERACIONAL %/<5o% 55,44 68,44 48,99%
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA %/>3o% 27,24 39,16 30,4496
uouaoa CURRENTE i/1,00 0,35 0,01 2701,0696
LIQUIDEZ GERAL i/1,oo 0,07 1,02 -93,45%
composuciio 00 ENDIVIDAMENTO w>m 13,00 0,93 3297,8596

Destaca-se a importante participagao do Porto na economia do Estado do Cearé, contribuindo, sobretudo,

com a movimentagéo de trigo e graneis liquidos que séo distribuidos por todo o estado.

2. BASE DE PREPARAGAO E APRESENTACAO DAS DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS

As demonstragoes da Companhia Docas do Ceara foram elaboradas e estéo sendo apresentadas em

conformidade com as praticas contabeis adotadas no Brasil e com observancia as disposigoes contidas na

legislagéo societéria brasileira e nos pronunciamentos, orientagées e interpretagées técnicas emitidas pelo

Comité de Pronunciamentos Contébeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Esses pronunciamentos visam a oonvergéncia das Normas Brasileiras de Contabilidade as Normas

lnternacionais de Contabilidade.

Na preparagao e divulgagéo original das demonstragoes contébeis de 2019, a entidade considerou todas as

informagoes conhecidas e disponiveis naquele periodo e concluiu que as novas informagoes oriundas de

ajustes internos necessaries com efeito no resultado de periodos anteriores deveriam ser apresentadas

para efeito comparative ao exercicio de 2020. Desta forma os valores correspondentes ao exerclcio de

2019, apresentados para fins de comparagéo, foram alterados e estao sendo reapresentados, conforme

determinado na NBC T6 23, para refletir os ajustes realizados no balango da entidade nas seguintes

rubricas:

Companhia Docas do Cearé — Ministério dos Transpones, Ponos e Aviagao Civil
Praga Amigos da Marinha s/n — Mucuripe — Fonaleza/CE — 60.180-422 — Fone: (85)3266-8989- www.docasdoceara.com.br
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Notas Explicativas és Demonstragées Contébeis - 2° trimestre do 2020
(Valores expresses em milhares de reais)

PASSIVO
Cl RCU LANTE

Fornecedores -784 19 -765
REFIS -83 83 0
PORTUS - TCF 0 -2.535 -2.535

NAO CIRCULANTE

PORTUS - Termo de Compromisso Financeiro 0 -22.812 -22.812

PORTUS - Passivo Atuarial 0 -21.244 -21.244

PATRIMONIO LlQUlDO
Ajuste 0.R.A. - PORTUS 0 7.658 7.658

a) Foi reconhecido em 2019 03 ajustes decorrentes do valor de R$ 19 (mil) referente o OGMO;
b) Foi reconhecido em 2019, a baixa referente ao saldo de REFIS de R$ 83(mil);

c) Foi reconhecido o Déficit atuarial de R$ 46.591 (mil), referente ao PORTUS, o qual foi registrado em
2020, na ocasiéo da assinatura do Termo de Confisséo de Divida, de modo que o saldo

supracitado, encontra-se disposto no Passive Circulante (R$ 2.535 mil) e no Passivo Néo

Circulante (R$ 44.056 mil);
d) Foi reconhecido no Patriménio Liquido, R$ 7.658 mil, em 2020, referente ao Ajuste de Outros

Resultados Abrangentes do Portus, conforme demonstrado na linha c.14 do quadro informado na
Nota 19.a. Ressalta-se que , referida contratapartida encontra-se inclusa no montante de R$ 44.056
(mil), tratado no item c. acima.

Companhia Docas do Cearé — Ministério dos Transpones. Portos e Aviagéo Civil
Praga Amigos da Marinha s/n — Mucuripe — Fortaleza/CE — 60180-422 — Fone: (85)3266-8989~ www.docasdoceara.com.br
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Notas Explicativas as Demonstragoes Contabeis - 2° trimsstre do 2020
(Valores expresses em milhares de reais)

e) Foi reconhecido em 2019, o montante de R$ 1.544 (mil), referente ao custo do beneficio a ser

reconhecido no DRE, conforme linha c.8 do quadro informado na Nota 19.a, sendo, dessa forma,

retirado do resultado do exercicio de 2020.

As demonstragbes financeiras sao apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da

Companhia.

Os ativos e passivos sac classificados como circulantes quando sua realizaoao ou liquidacao é provavel que

ooorra nos pr6ximos 12 (doze) meses. Caso contrario, sao demonstrados como nao circulantes.

3. SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

a) Caixa s Equivalentos do Caixa

Incluem os saldos de caixa, bancos/conta movimento e titulos vinculados ao mercado aberto (Aplicaoéo

Financeira), distribuidos em fundo de renda fixa — curto prazo e fundo de renda fixa - Convénios,

registrados ao custo acrescidos dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balango, calculados

de acordo com as taxas pactuadas com as Instituigées Financeiras. No que se refere ao fundo de renda fixa

— Convénios sao recursos do Governo para repasse, cuja contrapartida encontra-se registrada no Passivo

Circulante.

b) Contas a Rocebor do Usuérios

Estao incluidos os servigos faturados, mediantes as tabelas de faturamento vigentes no Porto de Fortaleza.

c) (-) Perdas Estimadas com Crédito do Liquidagao Duvidosa

Nao foi constituida provisao de perdas estimadas com crédito de quidagao duvidosa, em 30/06/2020,

devido a impossibilidade de aferigao. face a inoperancia do sistema SIGEP. ocorrida desde 0 dia 28 de

Companhia Docas do Ceara — Ministério dos Transportes, Portos e Aviagao Civil
Praga Amigos da Marinha s/n — Mucuripe — Fortaleza/CE — 60180-422 — Fone: (85)3266—8989- www.docasdoceara.comobr
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Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis - 2° trlmestro do 2020
(Valores expresses em milhares do reais)

outubro de 2019. ocasionada por ataque cibernético aos sistemas operacionais da Companhia, conforme
divulgagéo do fato, na mldia e em jornais de grande circulaoéo. Vide Nota Explicativa 5.

d) Estoques

Estéo avaliados pelo custo médio de aquisigao e correspondem a bens em almoxarifado, como materiais de
consumo e limpeza, de expediente. pegas e equipamentos de informatica.

e) lnvestimentos

Estao demonstrados tendo como base 0 valor de mercado da cota.

f) Imobilizado

Os bens m6veis e imoveis, com vida Litil definida, adquiridos separadamente sao registrados ao custo,
deduzido da depreciagéo, amortizagéo e das perdas por redugao ao valor recuperével, acumuladas. A

depreciagao é reconhecida linearmente com base na vida Util estimada, a qual foi revisada no fim desse

exercicio e o efeito de quaisquer mudangas nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

g) lntangivel

O valor contabil bruto menos amortizacao acumulada e a reduoao ao valor recuperavel, acumuladas.

h) Passivos

Reconhecidos no balanco quando a Companhia possui uma obrigagao legal ou constituida como resultado

de um evento passado.

i) Beneficios a empregados

A CDC é uma das patrocinadoras do Plano Basico Previdenciario 1 - PBP1, CNPB n° 1978.0005-29,

administrado pelo PORTUS — Instituto de Seguridade Social, Entidade Fechada de Previdéncia

Companhia Docas do Ceara — Ministério dos Transportes, Ponos e Aviagéo Civil
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Complementar - EFPC, o qual esta estruturado na modalidade de beneficio definido. Referido plano é

baseado no pagamento de contribuiooes mensais, em beneficio dos empregados, sendo custeado na

mesma proporgao, pela Companhia e pelos empregados participantes do plano.

O passivo reconhecido no balanoo patrimonial, referente ao plano, é o valor presente da obrigagao de

beneficio definido na data do balango menos o valor de mercado dos ativos do plano, ajustado: a) por

ganhos e perdas atuariais; b) pelas regras de limitaoéo do valor do ativo apurado; e c) pelos requisites de

fundamentos minimos.

A obrigaoéo de beneficio definido é calculada por atuarios independentes, partindo da utilizaoéo de método

de crédito unitario projetado. O valor presente da obrigagéo de beneficio definido é calculado mediante o

desconto das saidas futuras de caixa, utilizando-se as taxas de juros que condiz com o rendimento de

mercado, as quais séo representadas na moeda em que os beneficios serao pagos e que tenham prazos de

vencimento préximos daqueles da respectiva obrigaoao do plano de aposentadoria.

Os ganhos e as perdas atuariais sao debitados ou creditados diretamente em outros resultados

abrangentes no periodo em que ocorreram.

As contribuigoes regulares compreendem os custos quidos e sao registrados no resultado do periodo em

que sao devidas.

j) Apuragio dos Resultados

As receitas e as despesas séo reconhecidas com observéncia ao regime de competéncia.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa em moeda nacionai estao relacionados a seguir:

Cal} cos V458
Afikaqéo - BB — Fundo de Renda Fixa 7.401 2.869

Total 8.34? 3.32?
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(Valores expresses em milhares de reais)

Ressalta-se que dos recursos disponiveis em 30/06/2020, R$ 1.218 (mil) séo recursos provenientes da
Uniéo.

5. CLIENTES

W “7

Qantas a Receber de Usuérios 4.749 4.721
SEAPORT Sewéoos Man'émos LTOA 44 44
TRACOL Agénc’a Mammal Ttmscom'ymtal £8 *09
Outros 70 130
H Perdas Esfimadas com Crédito 6e Bmidagéo Dwidosa. We Nata 3.5L 4328 ~32!)
Totd 4.583 43.676

No que se refere aos Clientes, verifica-se uma reduoéo de 19,81%, reflexo, dos valores faturados com a

prestagéo de servigos, no trimestre apresentado.

Principais C Eentes
PETROBRAS 29
secaammDEsesawommomm‘ 74
OUROFémL ‘ 209
OUTROS 56

TOTAL 323

Conforme Nota 3.0), néo foi constituida PECLD, em 30 de junho de 2020. Entretanto, o saldo existente
refere-se ao més de dez/19, em que foi realizada a reverséo de PECLD referente ao cliente Tracol, por

ocasiéo do parcelamento do saldo devedor em aberto. Desse modo, a PECLD registrada, constituida até a

data base de 30 de setembro de 2019. passou a ter saldo de R$ 328 mil, conforme demonstrativo acima.
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(Va/ores expresses em milhanes de reais)

No 2° trimestre de 2020, também, nao foram realizadas as baixas de faturas incobréveis, visto que muitas

delas, encontram-se em fase de negociagao e de judicializaoao. Ressalta-se que, o valor de 209 mil,

referente a empresa OUROFERTIL, encontra-se judicializado, por meio do processo n“ 0142551—

31.2018.8.06.0001, o qual tramita na 18° Vara Civel da Comarca de Fortaleza, cujo valor da causa é de R$

244 mil, com prognéstico 2 (Possiveis chances de éxito), conforme informagées fornecidas pela

Coordenadoria Juridica da CDC.

6. ADIANTAMENTOS A EMPRESAS

Do montante de RS 366 (mil), R$ 81 (mil) refere-se aos pagamentos realizados diretamente aos

empregados dos salarios e demais verbas trabalhistas, em virtude do descumprimento de obrigagoes

contratuais decorrentes do contrato n° 11/2017, firmado entre a Companhia Docas do Ceara e a empresa

Somos Capital Humano, de modo a assegurar a satisfagao do crédito dos trabalhadores e afastar posslvel

responsabilizagao subsidiaria trabalhista prevista na SL'imula 331 do Tribunal Superior do Trabalho - TST.

Os pagamentos em tela foram realizados com base no Parecer Juridico n°36/2019, de 09/04/2019 e

Resoluoao DIREXE n° 050/2019, de 09/04/2019.

Em complemento ao saldo existente na rubrica, R$ 285 (mil), refere—se aos pagamentos efetuados pela

CDC, dos salarios e demais verbas trabalhistas, diretamente aos empregados da empresa contratada WN

Servioos de Vigilancia Armada, face, também, ao descumprimento de obrigaooes contratuais por parte da

empresa em comento. As referidas rubricas nao sofreram movimentaoao no 2° trimestre de 2020.

7. ACORDOSIRESSARCIMENTOS

A rubrica Acordos/Ressarcimentos refere-se a ressarcimento pendente, por parte da empresa INDESA, no

montante de R$ 41 mil, que é objeto de agao judicial, n° 018024-92.2016.8.06.0001, a qual tramita na 6.

Vara Civel da Comarca de Fortaleza, cujo valor da causa é o mesmo, com progndstico 2 (Possiveis
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chances de éxito). conforme informapées fornecidas pela Coordenadoria Juridica da CDC. A rubrica néo

sofreu movimentagéo no 2° trimestre de 2020.

Contas a Recebef de 11505606 41 41
Totd 41 41

8. TRIBUTOS A RECUPERAR

A Companhia possui valores de natureza tributéria, passiveis de recuperaoéo tanto por meio de

compensagéo, como por meio de ressarcimento ou de simples dedusao. Séo créditos decorrentes de IR s/

aplicagées financeiras, retengoes s/ servigos prestados e saldos negativos formados em periodos diversos.
Segue a discriminagéo:

iRPJ tetida na fonts I 375
ER retido na fonts 29 ~
CELL reflda na fame 78 -
Safdo Negathm RR} 2023 - kin-caisndéio 2019 798 798
83160 Negafivo CSLL 2020 — Aim-Casadfiio 2019 “$61 $63
DARFS a min! 9 —
Totd 1.450 959

Do saldo existente em 30/06/2020, R$ 263 (mil) foi contabilizado no 2° trimestre de 2020, sendo que R$

254 (mil), séo provenientes de retenobes na fonte, de IRPJ e CSLL, respectivamente.

9. ATIVO N50 CIRCULANTE

a) Depésitos Judiciais
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Tmbalhistas Recursais 356 327
Tmbalhistas Bloqueados 203 204

(BMW em Pagameate 23 0
Tom! 582 531

Trata-se de depésitos judiciais provenientes, na grande maioria, de Reclamagoes Trabalhistas. O aumento

verificado no 2° trimestre de 2020, decorre de consignagéo em pagamento, referente ao processo n°

0810700-09.2019.4.06.8100 (Aoéo de Tutela Antecipada Antecedentes, cujo objeto é a taxa de ocupaoéo

do exerclcio de 2019 — SPU), que tramita na 4" Vara da Justioa Federal — Cearé.

b) Clientes

O saldo de maior relevéncia se refere ao cliente SEAPORT, cuja dlvida foi confessada. bem como

parcelada no montante de R$ 139 mil, em 36 (trinta e seis) meses, sendo que, 23 (vinte e trés) parcelas

foram contabilizadas em longo prazo.

SEAPORT Sewigos Haitians {IDA 73 73
COOPACE 0 5
To“ 73 78

No entanto, a dlvida penencente ao cliente SEAPORT Servigos Maritimos LTDA. néo vem sendo cumprida

pelo mesmo, o que justifica o saldo inalterado (R$ 73 mil), entre os exerclcios de 2020 e 2019.

10. INVESTIMENTOS
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0s investimentos foram avaliados tendo como base 0 valor de mercado da cota. conforme saldos abaixo:

BNDES 4 4

HNOR Baum do Natdesm 8 8

Told 12 12

11. IMOBILIZADO

O Ativo lmobilizado da CDC é composto, conforme discriminagao a seguir:

Betas Mfweis 15.589 15579
Bens lméveis 144.660 144.660
lmobilizado TMP 238.455 238.455
Obras em Mdamenm 382 382
lmomfizado - Convénlo CW 528 528
lmobilizado - Convém GMT 959 959
lmobilizado - Convénio Moxfimmmento 149 140
Racing-50 ao Valor Recuperével 5525 6525
Depredagéo Awmtfiada 400.899 83583
Total ' 294.2%!) m .594

No exercicio de 2018, foi realizada, por avaliadores independentes, avaliagéo dos bens da Companhia,
ocasionando Redugéo ao Valor Recuperével de R$ 2.784 (mil). Conforme o laudo dos avaliadores

independentes; foram sugeridas taxas de depreciagéo para os bens do Ativo lmobilizado, considerando a
sua vida Util, sendo que os eventuais efeitos advindos da utilizagéo dessas taxas foram registrados nos

sistemas de Contabilidade e Patriménio no exercicio de 2019, a saber:
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Eficag‘ies 4% 25

e Equipameyfios 19% 19
instalagées 19% 10
Bihfioteca 38% 10
Veicuios 20% 5

Emipamerm para 00W
Wm 29% 5
Malagfies do Pro-M50 e Dishibuig'io de
Energ'a Eiéuica 29% 5

A seguir, o quadro de movimentagbes evidencia que, o saldo do Ativo lmobilizado, no 2° trimestre de 2020.

foi impactado. apenas, pelos registros de depreciagéo do periodo, que totalizou R$ 3.656 (mil), sendo que

R$ 2.482 (mil), referiu-se ao Ativo lmobilizado do TMP.
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Emawes' "5 ' ‘ o 5. o 7
Nmamentos 9 Areas Pavimentadas 24.024 0 0 494 -1 269,41 0 fl]
Cais e Anexos Haws 60.129 0 0 -374 35.31004 0 24.61 '*
Ms 2 mensfiios 667 1 0 4 £27.45 0 41
Wm e equip. 9.695 6 o -242 3,486.90 0 6. w
Equip; dem 1.262 0 o -1 -1 239,48 0 v
Veicuslpos 778 0 0 —11 585,38 0 i 5
PW Pevoleim 12.493 0 0 403 5_9eo_u 0 6.51
Madame Sistema do micdo (it-TV 1.066 0 0 -53 231,00 0 1 w
Sismma deMOCR 590 0 0 -30 408,23 0 in
mm do prod. Dish-in. Ema":
“dam 16.451 0 6 «173 40.29859 0 6. 1
imbifizado M 238.45! 0 0 2482 35.5%,06 0 202. mm
“Mom andam. 382 0 0 0 0,00 0 m
W50 a0 Vdor Recupetfivol -5.525 0 0 0 0,00 0 -5. u
( —Depvecia§§o fiscd 0 0 0 222 7.039.151 0 7.04 L
Outta: inwbifizagées 20.339 0 0 ~96 0059,00 0 14. ;.,.
Total 395.170 1 0 .3556 ANT.” 0 .~ , i

12. INTANGiVEL

Compreende a aquisioéo de soflware, contabilizado pelo seu custo de aquisigéo, com amortizagéo prevista

de 20% a.a e vida util estimada de 5 anos, cujo impacto no 2° trimestre de 2020, foi RS 103 (mil).

mungfiiei 7.8 10 7.58 1
fimottizagéo 45.812 45.574
Reducéo ao V310: Recupecévei -2 -2
Tom 99'! 1.1!”

Destaca-se que, no 2° trimestre de 2020. foi realizada, no montante de R$ 229 (mil), 3 recuperagéo da
estrutura do banco de dados dos sistemas SISPORT e SISPORT AUDITORIA, os quais haviam sido

prejudicados, na ocasiéo do ataque hacker, ocorrido em outubro de 2019.
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13. FORNECEDORES

Trata-se de fornecedores de bens e servigos para a CDC, dos quais listamos os principais:

,4,

x3. SEGUROS 175
musasm 119
m SiSTEMAS DE SEW LTDA o o
CAGECE 125 54
meow see-152W LTDA o o
PROSPERA mo SERWQOS mm 173 m
LANUNK SERmos o 22
{SRABRAS 53 63
OGMO o 5
Man.mos 99 99
ww SERViCOS 26 26
SEC DA RECEHA FEDERAL 16¢ a
0—3 PAWMENTAQAO 79 o
FORNECEDORES aver-2305 59 24
Total ' 1068' 755

14. OBRIGACOES TRABALHISTAS

Sak'xios a pagar 712 52?
Redamagfies Trabamistas 2.944 2.913
Resciséies 303 142
09895 24 33
TOTAL 3.083 2.715

O aUmento nas obrigagbes trabalhistas é resultante da mudanga de data de pagamento dos salérios dos

empregados e dos comissionados da CDC, que passou a ser realizado no inicio do més subsequente,

respeitando-se a Iegislagéo trabalhista brasileira vigente. Destaca-se que, o saldo de rescisoes é
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proveniente de 3 (trés) rescisoes de contrato de trabalho, ocorridas por meio de adesao 30 Plano de

Demisséo Assistida (PDA), no 1° trimestre de 2020.

No 2° trimestre de 2020, o saldo de R$ 2.044 (mil), refere-se ao passivo contingente trabalhista, cujo
prognéstico é de perda provével. Vide Nota 23.c)

15. OBRIGACOES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS

Séo obrigagées sociais provisionadas em fungéo de salérios e servigos prestados, principalmente, em

Junho de 2020.

impostosaRecoiher-NSRFéBOIM U 178 1' 165
114833 Recolher 1.119 411
FGTS a Recoher 383 148
188 — impesto Services Pregados 83 128
188 Refido Na Fame 31 17
PIS a Reoohe! 180 46
001-1168 - kibuigfio 306331.96 Compl. 70191 833 214
3338 SI sewigos mmados 83 30
Assisiénda Médaca -1 -1
TOTAL 2.949 1.158

O grupo de obrigaooes fiscais e previdenciérias sofreu um aumento de 154,66%, no 1° semestre de 2020,

sendo que 129,67%, é referente ao 2° trimestre de 2020. A Uniéo, por meio da edigéo da Portaria do

Ministério da Economia n° 139, de 03 de abril de 2020, prorrogou o prazo para o recolhimento de tributes

federais, em decorréncia da pandemia relacionada ao Coronavirus, de forma que os saldos referentes ao

INSS, PIS e COFINS, contemplam as competéncias de maroo, abril, maio e junho/2020.
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16. PORTUS - IRTS

§x

Ponds — Previdéncia Privada A 945 630

are A M '4 2.455 2.932
TOTAL 3.400 3.612
Forms — Hevidéncia 1%

A Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, determinou a paridade contributiva entre

contribuigao de participantes e patrocinadoras, razao pela qual estas reconheceram, em reuniao realizada

em 16 de janeiro de 2002, na sede da PORTUS, os valores referentes a Reserve a Amortizar.
A CDC, como uma das patrocinadoras, em 08 de setembro de 2005, confessou e reconheceu, para todos

os fins de direito, o valor do compromisso individual decorrente de rateio do montante das contribuigées de

participantes ativos e assistidos, divida que em agosto de 2005, perfazia 0 total de R$ 6.891 (mil),

comprometendo-se a pagar citada divida em 240 parcelas mensais, inclusive juros de 6% a. a mais lNPC e

sem existéncia de garantia.

17. REFIS

Em novembro de 2012, a Companhia realizou um parcelamento ordinério na Receita Federal do Brasil, cuja

origem é decorrente de débito de INSS em atraso, oriundo da Reclamagao Trabalhista n° 351/1996, onde
foram pagos R$ 1.613 (mil) a titulo de valor principal, referente a 13 (treze) parcelas do mesmo. Em

dezembro de 2013 o referido parcelamento ordinario foi suspense com a adesao ao REFIS, onde o débito

de INSS foi inscrito com o valor principal de R$ 6.002 (mil) a ser page em 60 (sessenta) meses. Do valor

inscrito, jé foram pagos R$ 1.300 (mil) e que, somando ao valor ja pago pelo parcelamento ordinario restou,

em dezembro de 2014, um saldo remanescente de R$ 3.088 (mil), 0 qual foi devidamente contabilizado. Em

2015, houve a consolidagéo do saldo devedor pela Receita Federal do Brasil, conforme Oficio n°

V 447/2015/SECAT/DRF-FOR/SRRF03/RFB/MF-CE, restando um saldo devedor, em setembro de 2015, de
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(Valores expresses em milhares de reais)

R5 1.229 (mil). Por fim, resta bloqueado o montante de R$ 1.312 (mil) para liquidacao da divida, conforme
determinacao judicial datada de 15 de outubro de 2015.

Entretanto, em setembro de 2017. foi efetuada a Consolidacéo de Modalidade de Parcelamento da

Reabertura da Lei n° 11.941/2009, de saldo remanescente dos programas REFIS, PAES, PAEX E

PARCELAMENTOS ORDlNARIOS — ART. 3° DEBITOS PREVIDENCIARIOS no émbito da RFB, onde
verificou - se que, o montante do saldo devedor era de R$ 3.813.243,14, jé acrescido de multas e juros.

A RFB abriu a possibilidade, no ato da consolidagéo, da reducao da multa e de reducao de 40% do valor

dos juros. além da possibilidade de utilizacao de créditos de Prejuizos Fiscais e de Bases Negativas de
CSLL, para amortizar os juros e o restante a ser quitado em até 180 (cento e oitenta) parcelas.

Diante do exposto, quanto a Reclamacéo Trabalhista n° 351/1996, objeto do presente REFIS, a
Coordenadoria Juridica da CDC manisfestou - se infonnando que, do depésito bloqueado de R$ 1.312 (mil),

0 valor de R$79 (mil) (cota segurado) fora revertido em renda, bem come 0 valor de R$ 1.149 (mil) (cota

patronal), somando R$ 1.228 (mil), que ainda nao foram amortizados do valor principal de R$ 1.337(mil).

Conforme Cl CODJUR 347/2018. apos a Ultima consolidacéo, a CDC solicitou uma reviséo manual, em

virtude de erro no préprio sistema da RFB (auséncia de reconhecimento de pagamento), para que os

valores, que ja haviam sido pagos, fossem reconhecidos, ensejando, assim, uma redugao consideravel do

valor apontado com o principal e, por conseguinte, os valores acessérios, para fins de quitacao.

Restava, ainda, um saldo remanescente, referente ao processo judicial originério do REFIS. no montante

de R$ 83 (mil), 0 qual. em marco de 2020, a Coordenadoria Juridica informou que, a Receita Federal do
Brasil reconheceu o pagamento e, dessa fonna, houve alteracéo do prognostico de perda provével para

perda remota, bem como a alteracao do valor do prognéstico para R$ 0, razao que justifica o saldo atual.

18. PARCELAMENTO INSS
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Refere-se ao saldo a pagar de INSS, parcela de beneficiaries, relacionado as oompeténcias de

novembro/16, dezembro/16 e 13° Salério, por meio de Parcelamento Simplificado Previdenciario. em 60

parcelas, junto a Receita Federal do Brasil.

Parceia mento INSS 84 56

Pamdamemo JNSS 39 98
TOTAL 123 154

19. PORTUS PASSIVO ATUARIAL

A CDC firmou em 22 de novembro de 1979, convénio de adeséo junto ao PORTUS, a fim de se tornar

patrocinadora do Plano de Beneficios Previdenciérios PORTUS 1 — PBP1, administrado pela referida

entidade. Este foi estruturado na modalidade de Beneficio Definido e foi instituido pela extinta

PORTOBRAS. Jé era multipatrocinado por empresas, na grande maioria, de origem publica.

O PBP1 encontra-se fechado para novas adesoes, desde 11 de maio de 2010, bem como vem

atravessando uma situagéo de grave insuficiéncia patrimonial. Dessa forma, com a finalidade de solucionar

a questao, foi ajustado entre os responséveis pelo custeio do referido plano e a entidade administradora, a

adogao de estratégia previdencial prépria.

Os responsaveis pelo custeio, quais sejam as PATROCINADORAS, dentre elas a CDC e seus participantes

ativos, assistidos e autopatrocinados, aprovaram a estratégia previdencial desenvolvida no intuito de

viabilizar a solvéncia do PBP1. A Diretoria Executiva da CDC adotaré as providéncias necessérias para
promover a cisao do plano da CDC, no que tange a sua participagao no PORTUS.

19.a) PORTUS - TERMO DE COMPROMISSO FINANCEIRO
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Notas Explicativas as Demonstraqées Contébeis - 2° trimestre do 2020
(Valores expresses em milhares do reais)

Na melhor forma do direito, as partes celebraram Termo de Compromisso Financeiro, o qual foi pautado na
metodologia de célculo constante da estratégia previdencial, desenvolvida para buscar a solvéncia do

PBP1. A CDC assumiu a responsabilidade de arcar com o valor de R$ 24.670 (mil), apurado em 31 de

dezembro de 2019, referente aos valores devidos por esta ao PBP1, a titulo de contrapartida a reduoéo de
direitos decorrentes da alteraoao regulamentar, sendo esse valor quitado de forma parcelada, segundo

critérios adotados no préprio termo.

Entretanto, o referido Termo de Compromisso Financeiro, foi assinado, somente em junho/2020, ocasiéo
que o valor atualizado alcangou o montante de R$ 25.347(mil) que, conforme estabelecido no préprio termo,

deveré ser liquidado em 180 (cento e oitenta) parcelas fixas mensais e sucessivas, calculadas segundo o

sistema Price de amortizagao, incorporando a taxa de juros mensal, equivalente a taxa anual de 4,81%,
definida na estratégia previdencial e, acrescidas da variaoao mensal do Indice Nacional de Pregos ao

Consumidor (INPC) sobre o saldo devedor.

Destaca-se que, o valor devido nao inclui a contrapartida da contribuigao extraordinéria estabelecida no

Plano de Custeio, que respeita a proporgao contributiva.

Diante do exposto, foram registrados os valores a seguir:

Pms - Termo de Compromsso 5mm

Tomi 25.347 25.347

19.b) PROVISAO DO DEFICIT ATUARIAL

Foi efetuado o reconhecimento contabil, no que se refere ao déficit atuarial do plano de beneficio definido

PBP1, com base em relatorio atuarial e em atendimento ao CPC 33 (R1) — beneficio a empregados, por
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Notas Explicativas as Demonstragées Contébeis - 2° trimestro do 2020
(Valores expresses em milhares do reais)

ocasiéo da assinatura do Termo de Compromisso Financeiro, conforme evidenciado em Eventos

Subsequentes, nas Demonstragoes Contébeis do exercicio de 2019:

“Em face do exposto e levando em consideraoao que o Tetmo de Compromisso Finanoeiro

ainda nao teve suas condicionantes analisadas pelo Portus para posterior assinatura e

encaminhamento para o Ministério da Infraestrutura. a SEST e a PREVIC, a CDC aguardaré

os tramites para. tendo em macs o documento habil supone, efetuar os registros contabeis

devidos.”

O estudo atuarial do plano, realizado pela empresa Rodarte Nogueira- consultoria e estatistica e atuéria, por

meio da entrega do Relatério RN/CDC n° 002/2020, apresentou déficit de R$ 46.591 (mil).
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19.c) VALOR JUSTO DOS ATIVOS

0 valor justo dos ativos do plano no periodo é demonstrado a seguir:
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19.d) PREMISSAS ATUARIAIS

Os resultados apresentados das obrigacées atuariais foram elaborados considerando as
premissas a seguir:
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Os valores reconhecidos no balango patrimonial estéo demonstrados a seguir:

pomus - Temm de Compromisso mceim C? 2.535 2.535
PORTUS - Tefmo die Comptonu‘sso Finmceim LP 22.812 22.832
ms — Passive mm 2: .244 21.234

Tm! 48.591 46.591

20. PROVISOES

As provisées para férias e encargos séo efetuadas proporcionalmente ao seu periodo de aquisigéo, com

valores contabilizados até 30 de junho de 2020.
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awasao de Fénas 1.154 “ 1.456
Prwiafio do Encatgos Fégias 4100 503
Provisai'o tie 13° Saiérb 528 0
Rwiséo de Encargos 13° Sdério ‘i83 I}
Oldies 39 #0
TOTAL 2.304 1.993

21. CREDORES DIVERSOS

O grupo de contas refere-se aos recebimentos de créditos provenientes de depésitos caucionados, créditos

diversos recebidos de clientes, créditos originarios de recebimentos de IPTU e Aforamento, em que os

valores mais relevantes serao evidenciados a seguir:

Ctedores Diversos Nata 21.1!) 1.689 2.128
Credores Diversos — iPTU Mom 21 .h} 2.0?4 2.074
Credores Divetsos -— Afaramenb 830 7‘33

Totd 4.791 4.939

a) Créditos diversos

Do montante de R$ 1.689 (mil), R$ 770 (mil) refere-se aos valores recebidos de clientes. para posterior

liquidagéo, por meio de notas de créditos. Em complemento, ressalta-se que, R$ 919 (mil), refere-se ao

recebimento nao integral de valores provenientes de contas a receber, os quais néo foram baixados nos

meses de recebimento e que seréo liquidados quando do complemento pelos clientes. Abaixo, segue a

oomposigéo.
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b) Credores Diversos - IPTU

O valor de R$ 2.074(mil) trata-se de IPTU recebido das empresas que possuem areas arrendadas na

Companhia Docas do Ceara, objeto, hoje. de lide juridica junto a Prefeitura Municipal de Fortaleza.

22. couvéNIos

kéa

CW Portua’rio 92 92
Monitorsmento Ambit-mid —203 —203

TOTAL 411 -‘I 11

Em 2015, houve o provisionamento de notas fiscais referente ao projeto basico ambiental da obra de

aprofundamento do Porto de Fortaleza, objeto do Convénio de Monitoramento Ambiental. Por conta do

bloqueio judicial relativo ao processo judicial n° 351/1996, existente na conta de aplicacéo financeira do
referido convénio, na importancia de R$ 517 (mil), em 07/11/2012. a conta contébil apresenta saldo

negativo, que sera sanado, na ocasiéo do desbloqueio judicial.

Companhia Docas do Cearé - Ministério dos Transpories, Ponos e Aviacao Civil
Praca Amigos da Marinha s/n — Mucuripe — Fonaleza/CE — 60.180-422 — Fone: (85)3266-8989- www.docasdoceararcomrbr



DOCAS DO CEAMAUTORIDADE WRIA

Notas Explicatlvas as Demonstragbes Contébeis - 2° trimestre do 2020
(Valores expresses em milhares de reais)

23. ACOES JUDICIAIS

No 2° trimestre de 2020, as agoes judiciais apresentaram reduoao de 17,73%, conforme abaixo, segregadas

de acordo com a respectiva natureza, cujas informagoes serao tratadas individualmente, conforme

demonstrado a seguir:

Agiies Civeis (Estaduais’) Vide 21a) 14*! 34
Agées Federals Vide 23b) 3 253

Agées Tiibuta’rias Vida 21b) 535 514
TOTAL 659 m

Destaca-se que os saldos refletem a posigao de 30/06/2020, tendo como base de aferioéo, os prognésticos

emitidos pela Coordenadoria Juridica da CDC, relativos ao 2° trimestre de 2020. Os quadros a seguir

demonstram o montante de agoes judiciais, nas quais a empresa figura no Polo Ativo e Passivo, conforme

os referidos prognésticos (1- PROVAVEL, 2 — POSSlVEL E 3 — REMOTA).

Ressalta-se que as devidas contabilizaooes foram efetuadas de acordo com o disposto na NBC TG 25 —

Provisoes, Passivos e Ativos Contingentes.

Pelo Principio contabil da prudéncia, nas agoes em que a CDC figura em polo ativo, as que possuem

prognéstico 1, nao foram reconhecidas nas demonstragoes contabeis, sendo apenas divulgadas em Notas

Explicativas, entretanto, seréo reconhecidas no momento da sua realizagao.

Nas agoes em que a CDC figura em polo passivo, estas foram provisionadas de acordo com 0 item 14 do

CPC 25, que orienta que uma provisao deveré ser reconhecida quando:

(a) a entidade tem uma obrigagao presente (legal ou nao formalizada) como resultado de evento

passado;
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(b) seja provével que seré necesséria uma saida de recursos que incorporam beneficios economicos

para liquidar a obrigagéo; e

(c) possa ser feita uma estimativa confiével do valor da obrigagéo. Se essas condigoes néo forem
satisfeitas. nenhuma proviséo deve ser reconhecida.

a) ACOES ClVElS (Estaduais)

No que tange as agées judiciais de natureza civel em que a Companhia figure como parte (Polo Ativo e Polo
Passivo). em 30 de junho de 2020. Seguem abaixo. as inforrnagoes acerca das quantidades dos referidos

montantes e prognésticos destas, de acordo com as informagbes prestadas pela Coordenadoria Juridica da

CDC.

38
43

'FOTAL GERAL

3 1 141
2 2 912

25 3 36.744
TOTAL GERAL 30 37 .79?

Do montante das agoes estaduais, em que a CDC figura no polo passivo, encontra-se registrado o montante

de Rs 141 (mil), cujo prognéstico de perda é provével, conforme jé evidenciado.
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b) A9658 JUDICIAIS FEDERAIS

No que tange as aooes judiciais de competéncia da Justioa Federal, em que a Companhia figure como parte

(Polo Ativo e Polo Passivo), em 30 de junho de 2020, seguem abaixo, as infon'naoées acerca das

quantidades, dos referidos montantes e prognésticos destas. de acordo com as informaoées prestadas pela

Coordenadoria Jurldica da CDC.

10 1 4.696
12 2 1.669
15 3 1244

TOTAL GERAL 3? 7.609

l“ l 2 1 538
4 3.433
:2 3 3.327

mmGERAL 18 12.978

( *) Ressalta-se que, do montante registrado de aoées em que a CDC figura no polo passivo, o valor de R$

515 (mil) é referente ao processo judicial n° 0001098-37.2013.4.05.81000, evidenciado como Agoes

Tributaries. A CDC foi intimada, por meio do Mandado de lntimaoéo n°. 0020.000604-0/2016. para

resguardar quaisquer créditos em nome da empresa PACONOL, para fins de satisfaoao das verbas objeto

da execugao fiscal em tramite perante a 20‘ Vara Federal.
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Na ocasiéo, a area de engenharia da CDC infomwou a existéncia de valores, que totalizam o respectivo
montante contabilizado, a titulo de proviséo. Com a finalidade de minimizar os impactos com o dispéndio do
referido montante, o Setor Juridico apresentou recurso em reviséo aos valores cobrados, o qual,
atualmente, encontra-se concluso para julgamento. Néo foi provisionado o montante aproximado de R$

8.433 (mil), referente as agées federais cujo prognéstico foi possivel e, o montante de R$ 3.127 (mil) cujo
prognostico foi considerado como de possibilidade remota de perda.

c) RECLAMAGOES TRABALHISTAS

No que se tange as demais Reclamagoes Trabalhistas em curso. em que a CDC figura em Polo Passivo,
seguem as informagoes emitidas pela Coordenadoria Juridica, quanto aos prognésticos e respectivos

valores.
Os valores informados como Reclamagoes Trabalhistas, com prognéstico de perda provével, cuja proviséo

no periodo analisado, totalizou R$ 31 (mil), encontram-se registrados no grupo de Obrigaobes Trabalhistas,

sendo que, R$ 20 (mil), foi registrado no 2° trimestre de 2020. Vide Nota 14.

1 9 ’t 2 .044
17 2 4 .343
’i 3 3 3.3 57

TOTAL GERAL 49 9.544
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24. CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)

O Governo Federal, orgao controlador da sociedade por forga de disposigoes estatutarias e legais, prové

fundos para investimento no Porto e consequente aumento de Capital. Tais fundos, por sua natureza e

movimentagéo, nao apresentam caracteristicas de retratabilidade.

Por orientagao da Secretaria do Tesouro Nacional, o saldo existente de AFAC, em 30/04/2018, que se

encontrava registrado no Passivo Circulante, no montante de R$ 52.933 (mil), foi reclassificado, conforme a

seguir:
1. O montante de R$ 4.810 mil foi reclassificado para o Patrimbnio quido;

2. O montante de R$ 48.122 mil foi reclassificado para o Passivo Nao Circulante.

Ressalta-se que o saldo de R$ 8.547 mil, existente no Patrimbnio Liquido a titulo de AFAC, é composto pela

reclassificagao de R$ 4.810 (mil), informada acima, bem como por R$ 3.737 (mil), que se refere aos AFACs,

que foram recebidos dentro exercicio de 2018.

Os valores provenientes de AFAC, que se encontram contabilizados em 30 de junho de 2020, estao

demonstrados a seguir:

Niko CIRcummE 54.0% 53.143
WFEDERAL . 54.084 53.15,?
GOVERNO 25mm CEARA 1 t

Pam Lioumo 32.541 3.50
eovrsawo FEDERAL 8.547 8.54?
GOVERNO 53mm» 05% _

TOTAL GERAL 62.832 61.635
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Quanto ao valor registrado no Passivo Néo Circulante, do montante de R$ 53.688 (mil) registrados, R$ 398
(mil) refere-se a atualizagao monetéria, ocorrida no 2° trimestre de 2020. Destaca-se que, nao houve
repasses de AFACs, por parte do Governo Federal. durante o trimestre.

25. PATRIMONIO LiQUIDO

a) Capital Social

0 Capital Social Subscrito e Integralizado, esté representado por 27.485.113.672 agées, sem valor nominal,

sendo 17.948.605.801 ordinérias e 9.536.507.871 preferenciais, ambas as espécies nominativas e de
classe Unica e sem opgao de compra. O valor do Capital Social, em 30 de junho de 2020, enoontra-se assim

distribuldo:

Composigio Aciomiria

GOVEQNO FEDERAL 27.466.893.721 99.93% 273.137.5293“
GOVERNO ESTADO CEARA 18.264300 0,07% 181.033,00
WEETURA DE FORTAIEZA 2.986 0,00% 29.69
PRESTURA DE MARANGUAPE 2.986 8,90% 29,59
PREETURA 0E CAUCNA 2.986 9,00% 29,89
PRESTURA 8E CAMOQM 320? 0,00% 31,89
PREETURA BE ARACATi 2.986 8,00% 29.69
TOTAL 27.485.113.672 100.00% 271318.71 3,10

As agées preferenciais néo tém direito a voto, séo inconversiveis em aoées ordinarias e teréo prioridade

no caso de reembolso de capital e na distribuiqéo de dividendos.

Em 15/10/2015, a 113‘I Assembleia Geral Extraordinaria homologou o aumento no Capital Social, aumento

este proveniente de créditos do acionista majoritério, Govemo Federal.
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Em 08/02/2019, a 123‘I Assembleia Geral Extraordinaria aprovou a absorcéo dos prejulzos acumulados

dos exercicios de 2015 a 2017, a qual reduziu 0 Capital Social da CDC em R$ 59.460 (mil).

b) RESERVA ESPECIAL

Em 2015, mediante aprovacéo do Conselho de Administracéo e Conselho Fiscal e, conforme ata da

Assembleia Geral Extraordinaria n° 112 de 25/06/2015, a Assembleia votou pela aprovacéo da proposta de

constituicao de Reserva Especial, no valor de R5 975 (mil) decorrentes de dividendos néo pagos,

pertencentes aos exercicios de 2010 a 2012, com fulcro no que dispée o artigo 202, §§ 4° e 5° da Lei n°

6.404/76. O saldo atualizado, até 30 de junho de 2020, totalizou um montante de R$ 1.487 (mil), apés

atualizagéo monetaria de R5 11 (mil), durante o trimestre. A atualizacéo da Reserva Especial é feita pela

taxa SELIC.
Fator Acumulado SELIC de 31/12/2019 a 30/06/2020: 1,01763191

Fator Acumulado SELIC de 31/03/2020 a 30/06/2020: 1,007406731

c) AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL

O estudo atuarial referente ao plano de beneficio definido PBP1 apontou um custo total de R$ 7.658 (mil)

relativo ao compartilhamento de risco, o qual foi reconhecido em conta de Ajuste de Avaliacao Patrimonial

no grupo do Patrimbnio Liquido, conforme linha c.14 do quadro informado na Nota 19.b.

d) PREJUlZO DO 2° TRIMESTRE DE 2020

A Companhia Docas do Cearé apresentou, em 30 de junho de 2020, um prejulzo do exercicio, no montante

de R$ 4.448 (mil), 0 qual resultou das ocorréncias, principalmente, dos seguintes fatores:

' Fatores acumulados. Disponlvel em: httpszllwww.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/selicfaloresacumulados. Acesso em: 5 out. 2020.
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2° Trimestre de 2020

- Despesas com variagéo monetéria de Créditos para Futuro Aumento de Capital, de aproximadamente R$
398 (mil) durante no 2° Trimestre de 2020, em virtude da auséncia da edioéo de Decreto Autorizativo para

Aumento de Capital. Vide Nota Explicativa 24;

- Provisionamento de Aooes Trabalhistas, Cfveis e Tributaries, no montante de R$ 127 (mil). \fide Nota

Explicativa 30.

- Despesas de Depreciaoéo e de Amortizaoao, no montante de R$ 3.759 (mil). Vide Notas Explicativas 11 e

12;

e) PREJUiZOS ACUMULADOS

O saldo em 30 de junho de 2020 de LUCRO (PREJUIZOS) ACUMULADOS, ver DMPL, é de R$ 83.164

(mil). conforme evidenciado a seguir:

Saldo Inicial de 2020 -78.716

Prejuizo do Exercicio do 1°
Trimestre de 2020 -931

Prejuizo do Exercicio do 2°
Trimestre de 2020 -3.517

Total 63.164
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26. ATIVOIPASSIVO COMPENSADO

O Ativo/Passivo compensado refere-se a construgéo do lmobilizado CVT no qual a obra foi feita parte com

recursos da Companhia Docas do Cearé e parte com recursos da Uniéo. O valor de R$ 1.237 (mil) refere-se

3 parte da construgéo do lmobilizado CVT com recursos da Uniéo. Dessa forma, a CDC esté aguardando a

concluséo do convénio com a Uniéo para que seja definida a propriedade dos bens adquiridos.

27. RECEITA OPERACIONAL LiQUlDA

As receitas operacionais da CDC séo apresentadas na demonstragéo, do resultado pelo valor deduzido dos

impostos e cancelamentos de notas fiscais, conforme quadro abaixo:

WazéamffaEstde
Hat-2950 e Acesso
Aquaviério 4.423 4.570 3,2635 9.940 8.330 19,3296
“M1960 das mmgfies
6e Acostagem 710 678 4,6895 1.612 1.427 12.94%
Wéo da “#53 Estma
Temestm 6.135 5.848 4.92% “32.945 11.42? 132896
Sewiagos de Armazeaagem 303 413 46.64% 1.004 859 mm
Sewigos Diversos 1.703 1.534 11.01% 4.246 5.151 4 ?,5M
(-) Canceiamentos de
Sewigos 4'13 -850 46.43% -979 -1 .234 28,685!»
- tmosms Incidenms ‘ 00

No que se refere és receitas operacionais, a Receita Operacional Liquida apresentou um aumento de

8,32%, no 2° trimestre de 2020, sendo a variagéo mais significativa nas receitas de Servigos Diversos.
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Vale ressaltar que os impostos incidentes sofreram uma reducéo de 25%, por ocasiéo da tomada de
créditos tributarios de PIS e COFINS, oriundos da aquisigéo de insumos.

28. CUSTOS

Custos com Pessod e
Emerges Socials 2.694 3.045 -1 1,52% 5275 6.193 44.33%
Sewigos Prestados - Pessoa
Fiséca 0 0 0,00% 0 12 400.00%
Servigos Prostados Pessoa
Jma'dica 2.776 1.622 71.14% 5486 4276 28.31%
Mamiais Gastos nas
Operagées 1 15 85.48% 3 17 -81 314%
Custos Gerais 4.286 6.385 32,8916 9.137 10.610 43.88%

No 2° trimestre de 2020, os Custos apresentaram uma redugéo de 11,85%, quando comparados ao do
trimestre do ano anterior, principalmente, em virtude da baixa de R$ 2.741 (mil) de despesa da redugéo ao

valor recuperavel. registrada em Custos Gerais, em junho de 2019.

Entretanto, verificou-se um aumento de 71.14% nos custos com servigos prestados por pessoa juridica,

quando comparados ao trimestre do ano anterior, verificados, principalmente em servigos de mac de obra,

de inspegéo de contéiner e scanner, bem como, em servigos de manutengéo elétrica e mecénica.

29. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
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3.874 45,6551: 7.486 71384 1 ,3?!»
SeMgos Prestados — Pessoa Ffsica 194 120 43,1196 224 211 6,26%
Sewigos Prestados — Pessoa Juddica 1584 21468 35,8196 2235 4.768 63.55%
Despesas com Maids 35 54 34.73% 94 1‘19 41.34%
gospesas Semis 1.302 1.373 6,1896 2.605 2.582 8,91%
Tom! 6.35 7.890 10.23% 12.624 15.065 45.29%

No 2° trimestre de 2020, as despesas gerais e administrativas apresentaram uma redugéo de 20.23%. A

redugéo mais relevante encontra-se verificada nos servigos prestados por pessoa juridica, cujo impacto foi

35,81%, em relagéo ao 2° trimestre de 2019. As despesas que apresentaram reducées mais significativas

foram: Despesas com Limpeza e Conservagéo, Servigos com Seguranga e Vigiléncia Patrimonial, Eventos 9

Services de Informatica.

30. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

As outras receitas operacionais do 2° trimestre de 2020 sofreram uma redugéo de 27%, quando

comparadas com 0 2° trimestre de 2019, verificada, principalmente, em Receitas de Alugueis e

Arrendamentos.
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Recefia de Nugaéis e
Anendamentos 1 .963 2.467 20,4698 3.278 3.821 44,2290
Recupetagéo de Véotes 3m
Como Fades Em Exercicios
Meadows 6 4:5 66,6495 54 68 21.35%
Recuperagéo do. Despesas dc
Mammals:
Receitas Eventuais

Créefiios Hscais Extempoténeos

Despesas com Agfies Judiciaés
(Trabalhistas e Ciweis) 127 70 83.05% 138 74 86.03%
gwsao 6e PECLD 3 .43 400.00% 9 453 400.00%
Total 12? 22 483.36% 138 :1 1131.271;

As outras despesas operacionais, no 2° trimestre de 2020 sofreram um aumento de 483.36%, quando

comparadas ao 2° trimestre de 2019, justificado, principalmente, pela contabilizagéo de agées judiciais.
conforme relatérios emitidos pela CODJUR.

31. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

a) RECEITAS FINANCEIRAS

No 2° trimestre de 2020. verificou-se uma redugéo de receitas financeiras, em um percentual de 46.62%

em relagéo ao 2° trimestre de 2019, sendo mais expressiva a redugzéo em Juros de Usuérios. Em

contrapartida, verificou-se um aumento em rendimentos de aplicagées financeiras.
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Jums d8 Usuaflos
Remfimenzos em Apficagées Fmefsas
Jams Nuaiizagéo Depésitos await-is
Vatiagiies Monetéfias do mums a

b) DESPESAS FINANCEIRAS

Conforme demonstrado a seguir, no 2° trimestre de 2020, verificou-se uma redugéo nas despesas

financeiras em um percentual de 43,50%, em relagéo ao 2° trimestre de 2019, sendo mais expressiva. a

redugéo em Despesas de Variagées Monetérias.

No que se refere as Despesas de Variagées Monetérias. destaca-se que, do saldo de R$ 425 mil, RS 398

mil refere-se ao montante das atualizagées monetérias de AFACs.

Jams sobte at £239
tributédos . 18 0 2061,0356 0 2‘! 0 100.00%

obdgagfies contratuais 57 10? 373410 170 216 21,296
WW5 Mesa Pagamentos 0 5 400.09% 0 133 39.81%
Despesas Bancétias Msas 4 8 0,00% 8 12 1000039
Despesas de Variagfies Monetétias 425 793 463150 978 1.5% 883105

0Desas omiOF

32.COBERTURA DE SEGUROS

A Companhia mantém cobertura de seguro de responsabilidade civiI, visando cobrir eventuais perdas.
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33.D|VULGACAO REQUERIDA PELO DECRETO N° 95.524l87

Em conformidade com o disposto no Decreto n° 95.524, de 21 de dezembro de 1987 e legislagéo
complementar, a maior e menor remuneragéo pagas aos empregados e dirigentes foram:

DIRETORES
Major Remuneragéo 25 2‘5
Remneragéo Média 24 24
Manm Remagéo 23 23

EflPREGADOS
Maior Remagfio 21 19
Remagio Médiaa 1' 8
Manor Remagfio 2 2

34. PARTES RELACIONADAS

A CDC possui politica de transagées com partes relacionadas, em conformidade com 0 art. 8°, inciso VII, da

Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e com 0 art. 13, inciso VII, do Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro
de 2016. Referida politica busca definir regras, no sentido de assegurar que, as decisées que envolvam

partes relacionadas, bem como as situagoes com potencial conflito de interesses, respeitem a Iegislagao

e as partes envolvidas nas negociagées, sempre priorizando os interesses da companhia, independente da

contratante no negocio, aplicando condigées estritamente comutativas, prezando pela transparéncia,

equidade e interesse da companhia, observando as condigées de mercado, especialmente no que diz

respeito a prazos, pregos e garantias.
Conforme CPC 05, transagéo com parte relacionada é a transferéncia de recursos, services ou obrigagoes

entre uma entidade que reporta a informagéo e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado

um prego em contrapartida.

Companhia Docas do Ceara — Ministério dos Transportes, Ponos e Aviagao Civil
Praga Amigos da Marinha s/n — Mucuripe — Fortaleza/CE — 60.180-422 — Fone: (85)3266-8989- wwdocasdocearanombr



mmsw

Notas Explicativas as Demonstraqoes Contébeis - 2° trimestre do 2020
(Valores expresses em milhares de reais)

Seguem as panes relacionadas com a CDC:

a) PETROBRAS — E cliente da CDC. Apesar de possuir o controle acionario comum (Uniéo), néo possui

privilégios em relagéo aos demais clientes, por ser parte relacionada, sendo respeitadas as condigoes de

mercado, especialmente, no que diz respeito a preoos, prazos e a transparéncia.

Demonstraoéo dos valores faturados para a PETROBRAS, em milhares de reais.

FAWRAMENTO (Vida Note 26) I188? 5.270 4. ms 13.272
FATURAMENTO PETROBRAS 1.082 1.608 1.554 4.245
PARTIC. DA PETROBRAS NO
FAmWENro DA 000 23% 31% 38% 32%

b) OGMO — E cliente da CDC, bem como também, fornece prestagao de servigos a CDC, por meio de um

contrato abrangente de valor, com caracteristicas de stakeholder (grupo de interesse).

Demonstraqéo dos valores faturados para o OGMO, em milhares de reais.

FATURAMENTO {Vida Nata 26) 3.38? 5.270 4.1 ‘35 13.272
FATURAMENTO OGMO 6 a 5 36
PARTIC. DO OGMO N0 ‘
FAWO DA CDC 9.15% 0.11% 0,11% 0,12%
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Demonstraoéo dos valores de servigos prestados pelo OGMO, no 2° trimestre de 2020, em milhares de
reais.

mos PRESTADOS PESSOAmde W27) 2.775
mos PRESTADOS 06m 720
Pm. some 25.94%.

c)Empresa Brasil de Comunicagéo (EBC) - Possui controle acionério comum ( Uniao). E a empresa

responsével pela viabilizaoéo das publicaobes Iegais da CDC, visando atender ao art. 37 caput da

CF/1988, aos artigos 146 § 1° e artigo 289 da lei 6.404/76, bem como ao artigo 9° § 3° do Decreto

6.555/2008, tendo em vista a necessidade de publicagéo das atas da Assembleia Geral e do Conselho de
Administraoéo, em jornais de grande circulaoéo.

Demonstragéo dos valores de servioos prestados pela EBC, no 2° trimestre de 2020, em milhares de reais.

SERVIQOS PRESTADOS PESSOAWA(Irma Note 28) 1584
SERVICOS PRESTADOS 53c 35
Total 5.37%

| NilaneSo tadeWuwnm i

cRc-cEc“16.62907
CPF: 616.329.61 3-34
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