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ATA DA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

 

DATA: 31/01/2020  

HORA: 08:30 h  

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC 

PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS: Euler José dos Santos, membro suplente, 
representante do Ministério da Infraestrutura; Fernando André Coelho Mitikiewicz, 
representante do Ministério da Infraestrutura e Luisa Helena Freitas de Sá 
Cavalcante, representante do Tesouro Nacional. 

 

Quórum: Conselheiros representando 100% de presença. 

 

Convidada: Theury Gomes – Coordenadora de Auditoria Interna 
 

 

1. ABERTURA DOS TRABALHOS. 
-         A conselheira titular, representante do Ministério da Infraestrutura, Rita de 
Cássia Vandanezi Munck, justificou sua ausência nesta reunião, por motivo de 
problema de saúde.  
-     Aberta a sessão e em atendimento ao que preceitua o art. 2º do vigente 
Regimento Interno do CONFIS e o art. 76 do Estatuto Social vigente da CDC, 
houve a posse do membro suplente deste Conselho, Euler José dos Santos, 
representante do Ministério da Infraestrutura, tendo na ocasião a secretária do 
CONFIS procedido à leitura do Termo de Posse, que recebeu, no final, a 
assinatura do empossado. 
-       O conselheiro empossado recebeu, nesta oportunidade, CD contendo normas 
relevantes da CDC e informações de forma a atender ao preceituado no art. 42 do 
Decreto nº 8.945/2016. 
-      O Presidente do Conselho deu boas-vindas a todos e em seguida passou ao 
primeiro item de pauta.  
 

2. ORDEM DO DIA: 

 

2.1 – ANÁLISE DO BALANCETE DE NOVEMBRO / 2019 –  
-          O Conselho recebeu o Relatório de Análise das Contas do Balancete da 
Companhia Docas do Ceará, referente ao mês de novembro / 2019, apresentado 
pela Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, que assessora este Colegiado. 
O coordenador da CODFIN, Cândido Silva, e a técnica Nilane compareceram à 
reunião do CONFIS e prestaram esclarecimentos acerca do balancete analisado. 
O Conselho solicitou que a CODFIN realize a segregação das receitas de serviços 
diversos do TMP e dos ressarcimentos de energia. O Conselho solicitou que a 
Controller substituísse as folhas referentes ao Ebitda dos meses de setembro/19 e 
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outubro/19, tendo vista que foi detectado um erro na fórmula do cálculo. O 
Conselho solicita esclarecimentos quanto ao aumento significativo nas despesas 
de água e esgoto entre os meses de outubro/19 e novembro/19. Em relação ao 
aumento considerável dos valores de créditos não identificados, o Conselho 
solicita ser informado quais as providências serão tomadas pela CDC para a 
devida regularização. 
 

2.2 – RELATÓRIO GERENCIAL – DEZEMBRO / 2019 –  
-  O Diretor Comercial, Mário Jorge Cavalcanti, compareceu à reunião e 
apresentou o Relatório Gerencial de dezembro / 2019. 

 

2.3 – ACOMPANHAMENTO MENSAL DO RESULTADO ECONÔMICO 

FINANCEIRO – RECEITAS E DESPESAS – NOVEMBRO / 2019 –  
-     O coordenador da CODFIN, Cândido Silva, compareceu à reunião do CONFIS 
e apresentou o acompanhamento mensal do Resultado Econômico Financeiro – 
receitas e despesas da CDC referente ao mês de novembro / 2019, esclarecendo 
as dúvidas dos conselheiros. O Assessor Técnico da DIEGEP, Diêgo Estrela, 
compareceu à reunião e prestou esclarecimentos ao Conselho quanto ao scanner 
utilizado na CDC, informando que a área técnica está realizando um Estudo de 
Viabilidade Técnica e Econômica quanto às possibilidades de recuperação, 
locação ou aquisição do scanner. O Conselho solicita ser informado quanto à 
previsão de término deste estudo, assim como do resultado deste trabalho. 

 

2.4 – OFÍCIOS RECEBIDOS: OFÍCIO N° 223/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 

09/12/2019 e OFÍCIO SEI nº 15686/2020/ME, de 22/01/2020 – 
-  Os conselheiros tomaram conhecimento do Ofício nº 
223/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, datado de 09/12/2019, da Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração, referente à posição do mês de outubro 
/ 2019 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Globais – 
PDG e do Ofício SEI nº 15686/2020/ME, de 22/01/2020, da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, sobre a data da Assembleia Geral Ordinária da CDC que será 
no dia 24/04/2020.  

 

2.5 – ATAS DAS 2257ª A 2260ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIREXE E DAS 

AUTORIZAÇÕES DIRPRE Nº 27 A 32 REALIZADAS EM DEZEMBRO / 2019  

- A seguir, o CONFIS passou ao acompanhamento das atas das 2257ª, 2258ª, 
2259ª e 2260ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e das Autorizações DIRPRE nº 27 
a 32, realizadas em dezembro de 2019.   
 

2.6 – ATA DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD –  
- O Conselho recebeu a ata da 534ª Reunião Ordinária do CONSAD. O 
Conselho solicita tomar conhecimento do resultado final da comissão de 



 

 
 

3 

sindicância instituída para proceder à apuração de todas as constatações 
apresentadas pela AUDINT na Diligência 01/2019, bem como todo o contrato 
11/2017, firmado entre a CDC e a empresa Somos Capital Humano.  

 

2.7 – PENDÊNCIAS  

-  Relatório Gerencial – setembro / 2019 - A CODCON, através da CI 
01/2020, de 24/01/2020, informou que transmitirá a demanda para o setor 
operacional e comercial. Lembra ainda que a CODGEP está sem os sistemas 
operacionais, e que a temporada de navios se iniciou somente no mês de 
dezembro/19. Em complemento, informou que o relatório gerencial está passando 
por uma revisão, e as informações de 2020 devem vir em novo formato. A 
DIEGEP, através da CI 18/2020, de 24/0102020, informou que, conforme solicitado 
à CODGEP, os dados atualizados para relatório gerencial de setembro serão 
remetidos à CODPLA para compilação. Esclarecendo ainda que não houve 
navios de passageiros no período, tendo a temporada iniciado apenas em 
dezembro. O Conselho continuará acompanhando a questão.  
 

-  Atas da 528ª Reunião Ordinária e da 46ª Extraordinária do CONSAD - A 
CODCON, através da CI 01/2020, de 24/01/2020, informou que poderá fazer 
apresentação ao CONFIS sobre apetite a riscos e riscos estratégicos na próxima 
reunião do CONFIS. O Conselho solicita a citada apresentação na próxima 
reunião. 
 

- NEFIL – Dezembro / 2018 – A CODCON encaminhou, como anexo da CI 
01/2020, de 24/01/2020, documentação ainda a ser avaliada pelo 
CONSAD/CONFIS sobre o planejamento estratégico e recomendou que a 
pendência fosse revista com uma nova temática de gestão de riscos ou gestão 
estratégica, e não mais NEFIL. O Conselho continuará acompanhando a questão e 
aguarda apresentação sobre apetite a riscos e riscos estratégicos na próxima 
reunião.  
 

- Execução Orçamentária - julho/2019 – A CODCON encaminhou, como 
anexo da CI 01/2020, de 24/01/2020, relatório jurídico sobre o tema e informou que 
Comissão indicada pela DIREXE está realizando levantamentos sobre valores do 
OI utilizados no ano de 2019. O Conselho aguarda o resultado da comissão e 
solicita que sejam apontados outros fatores que possam ter comprometido a baixa 
execução do orçamento de investimentos. 
 

-  Relatório da Auditoria Externa referente ao 2º trimestre de 2019 - A 
CODCOL, por e-mail, informou que o processo que visa à contratação de empresa 
especializada em recuperação e redução tributária encontra-se com a área técnica 
para fins de revisão, desde 10.10.2019 e a CODFIN informou que ainda está 
analisando o processo.  Quanto à assessoria contábil, o pregão nº 012/2019 foi 
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realizado em 15.01.2020, ás 10hs, tendo sido declarado FRACASSADO, e 
remetido para a DIRPRE em 16.01.2020, estando no aguardo da tramitação do 
processo para fins de adoção de novas providências. O Conselho continuará 
acompanhando a questão.  

 

-  Análise dos balancetes de junho e julho / 2019 – Ponto eletrônico - A 
CODREH informou, por e-mail, que conforme previsto anteriormente, o ponto foi 
implantado em janeiro, mas, a integração com a folha de pagamento somente será 
possível após a restauração dos sistemas invadidos por "hackers". A DIREXE, 
através da CI 01/2020, de 24/0102020, acatou a recomendação e informou que o 
controle de ponto eletrônico contribuirá para uma melhoria na gestão do trabalho 
extraordinário, objetivando a redução de horas extras e a utilização de banco de 
horas. O Conselho aguarda a integração do ponto eletrônico com o sistema de 
folha. 
 

- Atas das 2232ª e 2233ª Reuniões Ordinárias, Ata da 24ª Reunião 

Extraordinária da DIREXE e das Autorizações DIRPRE nº 05 a 08 realizadas 

em junho / 2019 – A Comissão de Sindicância, por e-mail, encaminhou cópia do 
Relatório Final, devidamente, assinado pelos membros e com a observação do Sr. 
Aderson Aragão. Reiterou, ainda, que aceitou o parecer da assessoria contábil 
acerca da situação. O Conselho dá-se por satisfeito. 
 

-  Relatório de Auditoria nº 04/2019 – Almoxarifado e Patrimônio – 

SEGURO DE BENS - A CODREH informou, por e-mail, que não há nenhuma 
informação nova em relação à matéria (seguro de bens). Tendo em vista que a 
dificuldade de contratação de seguro de bens existe tanto na CDC como em outras 
Companhias, o Conselho sugere que a CDC apresente para a SNPTA essa 
dificuldade de contratação e solicite orientação específica de como proceder. O 
Conselho continuará acompanhando a questão.  
 

–  Atas das 2252ª a 2256ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e das Autorizações 

DIRPRE nº 22 a 26 realizadas em novembro / 2019 - A CODCOL, por e-mail, 
informou que acata a recomendação e vem buscando melhorias na comparação 
das contratações da CDC com a de outros entes públicos. O Conselho aguarda o 
resultado das melhorias. 

 

-  Relatório de Auditoria nº 02/2017 – Exame das Demonstrações 

Contábeis 2016 – CONVÊNIO CVT – A CODJUR, através da CI 23/2020, de 
23/01/2020, informou que já compareceu reiteradas vezes na PFN no intuito de 
obter resposta ao ofício destinado à RFB sobre a quitação previdenciária, mas, 
ainda não fomos contemplados. A CODJUR continuará envidando esforços para 
impulsionar o processo. Em ato paralelo, a CODJUR peticionou em 26/09/2018, 
nos autos do processo judicial 0035100-26.1996.5.07.0005, visando a que o juiz 
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obtenha a resposta da PFN. O Juiz intimou a União em 08/04/2019, concedendo 
vista à União (PGFN-CE), com os autos físicos, como requerido por ela, para, no 
prazo de 10 dias, dizer se ainda tem algo a requerer, sob pena de extinção da 
execução com o arquivamento definitivo do feito. O juiz despachou determinando 
novamente a intimação da Receita Federal, a fim de que se pronuncie acerca dos 
recolhimentos das contribuições previdenciárias, para aferir se estes foram 
devidamente apropriados pelo sistema. Intimação realizada. Aguardando decurso 
do prazo. O Conselho continuará acompanhando a questão.  
 

-  Atas das Reuniões Ordinárias (2199ª a 2202ª) da DIREXE ocorridas em 

outubro/2018 – Automatização de processos com cronograma – A CODTEI, 
por e-mail, explicitou como está o processo de recuperação das informações da 
CDC. Informaram alguns serviços/sistemas ações que a CDC já disponibilizou: 1. 
TR de Compra de Servidores: Finalizado; 2. TR das fitas de BACKUP: Aguardando 
documento de habilitação; 3. TR de Engenharia Reversa: Contratação da equipe 
de desenvolvimento - Emergencial: Cotação eletrônica; 4. TR de FireWall Cotação 
eletrônica; 5. TR de Apoio para N1 e N2 => um profissional para ajudar a CODTEI 
-Cotação eletrônica; 6. Disponibilização do Sistema de Scanner para SAVIG-RFB-
ok; 7. Disponibilização do CFTV para SAVIG-RFB-ok; 8. Disponibilização do OCR 
para SAVIG-RFB-ok; 9. Disponibilização do e-mail-ok. Por fim, sugeriram ajustar o 
prazo para dia 30/06/2020, em virtude da atual criticidade. O Conselho continuará 
acompanhando a questão, ressaltando que a demanda inicial não era a 
recomposição do quadro antes do sinistro e solicita esclarecimentos se o prazo 
informado refere-se à recomposição dos sistemas ou refere-se a demanda original 
da automatização de processos.  
 

- Análise dos balancetes de junho e julho / 2019 – Horas extras – A 
DIEGEP, através da CI 18/2020, de 24/0102020, informou que solicitou compilação 
dos dados de frequência e reformulação das escalas de trabalho para 
fornecimento de dados consistentes a serem encaminhados à CODJUR e 
CODREH para análise fundamentada. O Conselho continuará acompanhando a 
questão. 
 

–     Atas das 2252ª a 2256ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e das 

Autorizações DIRPRE nº 22 a 26 realizadas em novembro / 2019 – O Diretor de 
Infraestrutura e Gestão Portuária compareceu à reunião e apresentou um plano 
abrangente de projetos para o Porto de Fortaleza. O Conselho reitera a solicitação 
de tomar conhecimento do plano de ação referente às manutenções preventivas e 
corretivas necessárias nas dependências do Porto do Mucuripe, bem como ser 
informado quanto à existência de cronograma físico-financeiro para execução 
desses reparos e analisará o assunto na próxima reunião.  
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- Ata da 2231ª Reunião Ordinária da DIREXE, ocorrida em maio/ 2019 – 

Sindicância – O Conselho, não tendo recebido resposta, aguarda o resultado da 
apuração de eventual responsabilidade referente ao atraso ocorrido no processo 
administrativo n° 20070338-12. O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

- Juros e multas – novembro / 2019 – O Conselho não tendo recebido 
resposta, reitera a solicitação de que sejam inseridos na planilha mais 
esclarecimentos principalmente quanto ao motivo do atraso dos pagamentos, 
tendo em vista que o detalhamento do objeto dos processos carece de maiores 
informações. O Conselho continuará acompanhando a questão. 

 

- Relatório de Serviços – janeiro, fevereiro e março / 2019 – VMI Sistemas 

de Segurança – Saldo Contratual – A DIRPRE, através da CI 06/2020, de 
24/01/2020, informou que conforme a Portaria (E) n° 100/2019, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância foi prorrogado por 90 dias, 
contados do dia 22/11/2019. O Conselho continuará acompanhando a questão. 
 

–        Atas das 2244ª, 2245ª, 2246ª e 2247ª Reuniões Ordinárias, da 26ª 

Extraordinária da DIREXE e das Autorizações DIRPRE nº 15 a 18 realizadas 

em setembro / 2019 - A DIRPRE, através da CI 06/2020, de 24/01/2020, informou 

que conforme a Portaria (E) n° 102/2019, o prazo para conclusão dos trabalhos da 

comissão de sindicância foi prorrogado por 90 dias, contados do dia 22/11/2019. O 

Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

–    Atas das 2252ª a 2256ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e das 

Autorizações DIRPRE Nº 22 a 26 realizadas em novembro / 2019 - A DIRPRE, 

através da CI 06/2020, de 24/01/2020, informou que a CODCOL, visando ao 

aprimoramento dos processos da CDC, incentiva a participação dos empregados 

em cursos / palestras / capacitações, ficando estabelecido, minimamente, o 

cumprimento dos seguintes cursos, no primeiro trimestre de 2020: Prevenção e 

Detecção de Cartéis em Licitações- 30h - Gratuito – EAD, Curso Básico de 

Licitações - Enfrentando (e vencendo) tabus - 60h - Gratuito – EAD e Direito 

Administrativo para Gerentes no Setor Público - 35h - Gratuito - EAD. O Conselho 

continuará acompanhando a questão e solicita que, ao final do trimestre, seja 

enviada relação dos empregados capacitados com os respectivos certificados.  

 

–         Ata da 533ª Reunião Ordinária do CONSAD – A DIRPRE, através da CI 

06/2020, de 24/01/2020, informou que está aguardando o relatório final do Comitê 

de Gestão de Crise da CDC para dar início à apuração de eventual 
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responsabilidade quanto ao sinistro da invasão dos hackers nos sistemas 

informatizados da CDC. O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

–       Relatório de Auditoria Interna Nº 08/2019 – Resoluções CGPAR / 

Governança - A DIRPRE, através da CI 06/2020, de 24/01/2020, informou que 
está envidando esforços para a efetiva implementação dos itens pendentes de 
atendimento o mais breve possível. O Conselho dá-se por satisfeito. 
 
 

2.8 – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 09/2019 – ENTIDADE FECHADA 

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PORTUS  
-        A coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, fez a explanação do Relatório 
de Auditoria n° 09/2019, sobre a Entidade Fechada de Previdência Complementar 
- PORTUS e dirimiu as dúvidas dos conselheiros. O Conselho acompanhará o 
atendimento das recomendações. 

  

2.9 – NEFIL – NOVEMBRO / 2019  

- O Conselho recebeu o NEFIL - novembro/2019. 

 

2.10 – RELATÓRIO DE CONTRATOS - 
-  O Conselho recebeu o relatório de contratos contendo as informações 
solicitadas.  
 

2.11 – CERTIDÕES DE REGULARIDADE – JANEIRO / 2020 - 
- O Conselho recebeu as certidões municipais, estaduais e federais solicitadas, 
expedidas no mês de janeiro / 2020. Tendo em vista que a CDC está com 
pendência relativa ao SERASA, o Conselho solicita que a CDC adote providências 
quanto à regularização da situação.  
 

3. ASSUNTOS DIVERSOS 

 

3.1 – CRONOGRAMA SISPORT  
-  O Conselho recebeu as informações referentes ao cronograma SISPORT, 
conforme solicitado.  

 

3.2 – ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI Nº 

13.303/2016 
-  A coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, compareceu à reunião e 
explanou o quadro resumo – Resoluções CGPAR – situação atual – atualizada 
com o Decreto nº 8945/2016 e do quadro de acompanhamento das obrigações 
exigidas pela Lei n° 13.303/2016, dirimindo as dúvidas dos conselheiros. 
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3.3 – RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE / 

2019 
- O Conselho recebeu o relatório da auditoria externa referente ao 3º trimestre 
de 2019. 
-       O membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Alfeu de Paula Fernandes, 
compareceu à reunião do CONFIS, que não tendo recebido o parecer sobre o 
relatório trimestral, solicitou a presença do COAUD na próxima reunião, para que o 
citado parecer seja analisado e discutido.  
-   A AUDIPLAC Auditoria e Assessoria Contábil S/S realizou uma 
apresentação sobre o seu posicionamento acerca das demonstrações contábeis 
da CDC que compreendem o balanço patrimonial em 30/09/2019, e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o período findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Informaram que 
as demonstrações contábeis apresentaram adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da CDC em 30/09/2019, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.   
  

3.4 – ATA DA 127ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDC, 

REALIZADA EM 05/12/2019 
-        O Conselho recebeu cópia da ata da 127ª Assembleia Geral Extraordinária 
da CDC, realizada em 05/12/2019, sujeita à aprovação pela Junta Comercial do 
Estado do Ceará. 

 

3.5 – PROVISIONAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS 
-        O Conselho recebeu os relatórios referentes aos provisionamentos de ações 
judicias referentes ao 3º trimestre / 2019. O Conselho solicita, que seja enviado na 
próxima reunião, um quadro resumo com todos os processos. 
 

3.6 – RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS 
-        O Conselho recebeu relatório contendo informações referentes ao 
ressarcimento de empregados da CDC cedidos para outros órgãos com posição de 
dezembro/2019.  
 

3.7 – RECEITAS E DEPESAS DO TMP 
-        O Conselho recebeu planilha contendo informações quanto às receitas e as 
despesas do TMP no mês de dezembro/2019. 
 

3.8 – RESULTADO DA ANÁLISE DE AVALIAÇÃO QUANTO AO 

CUMPRIMENTO DAS METAS DE GESTÃO – 4ºTRIMESTRE – 2019 
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- O Conselho recebeu relatório contendo o resultado final aprovado pela 
SNPTA de 98,8% de cumprimento das Metas de Gestão referente ao 4º trimestre 
de 2019. 
 

3.9- EXECUÇÃO DAS METAS DE GESTÃO – 1º TRIMESTRE – 2020 
- O Conselho recebeu o relatório com o andamento do cumprimento das 
Metas de Gestão relativas ao 1º trimestre de 2020. 

 

3.10 – MANIFESTAÇÃO QUANTO À RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2017 

DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO CONFIS 
- O Conselho manifestou-se favorável à renovação do contrato n° 14/2017, 
tendo em vista que os serviços vêm sendo prestados de maneira satisfatória. 

 

4 ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, o Presidente 

agendou a próxima reunião para os dias 27 e 28 de Fevereiro de 2020 e deu os 
trabalhos por encerrados, sobre os quais, eu, Aylana Silva Monteiro, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros e 
por mim. 
  

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2020 
 
 

EULER JOSÉ DOS SANTOS 

Presidente - Membro suplente 

 

 

LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE 

Conselheira 

 

 

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITIKIEWICZ 

Conselheiro 

 

 

AYLANA SILVA MONTEIRO 

Secretária 


