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ATA DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

 

DATA: 06/01/2020  

HORA: 08:30 h  

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC 

PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS: Rita de Cássia Vandanezi Munck, 
representante do Ministério da Infraestrutura; Fernando André Coelho Mitikiewicz, 
representante do Ministério da Infraestrutura; Luisa Helena Freitas de Sá 
Cavalcante, representante do Tesouro Nacional e Lúcia Maria Cruz Sousa, 
representante do Governo do Estado do Ceará. 

 

Quórum: Conselheiros representando 100% de presença. 

 

Convidada: Theury Gomes – Coordenadora de Auditoria Interna 
 

 

1. ABERTURA DOS TRABALHOS. 
A 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 OUTUBRO / 2019 –  
-          O Conselho recebeu o Relatório de Análise das Contas do Balancete da 
Companhia Docas do Ceará, referente ao mês de outubro / 2019, apresentado 
pela Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, que assessora este Colegiado. 
A técnica Nilane compareceu à reunião e prestou esclarecimentos acerca do 
balancete analisado. 
 

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

2.3 – ACOMPANHAMENTO MENSAL DO RESULTADO ECONÔMICO 

FINANCEIRO – RECEITAS E DESPESAS – OUTUBRO / 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 outubro / 2019, esclarecendo as 
dúvidas dos conselheiros.  

 

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

09/12/2019 – 
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-  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.  

 

2.5 – ATAS DAS 2252ª A 2256ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIREXE E DAS 

AUTORIZAÇÕES DIRPRE Nº 22 A 26 REALIZADAS EM NOVEMBRO / 2019  

- A seguir, o CONFIS passou ao acompanhamento das atas das 2252ª, 2253ª, 
2254ª, 2255ª e 2256ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e das Autorizações DIRPRE 
nº 22 a 26, realizadas em novembro de 2019. Em relação à ata da 2253ª Reunião 
Ordinária da DIREXE, o Conselho solicita 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. Quanto à ata da 
2254ª Reunião Ordinária da DIREXE, a respeito da prorrogação do contrato nº 
27/2017, firmado entre a CDC e a empresa Oi Móvel S/A, cujo objeto consiste na 
contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixa e móvel local, 
interurbana e internacional e transmissão de dados 3G, a respeito da justificativa 
do resultado da pesquisa de preços com outros órgãos/entes públicos, de que não 
ter sido foi possível compatibilizar as contratações públicas com a atual 
contratação da CDC, o Conselho recomenda que sejam envidados melhores 
esforços quando da realização das citadas pesquisas com outros órgãos / entes 
públicos. Face às recorrentes constatações de erros, que eventualmente possam 
comprometer à legalidade do certame licitatório, o Conselho recomenda que seja 
aprimorado treinamento em relação à equipe de licitação.     
 

2.6 – ATA DA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD –  
- O Conselho recebeu a ata da 533ª Reunião Ordinária do CONSAD. O 
Conselho solicita ser informado sobre a apuração de eventual responsabilidade 
quanto ao sinistro da invasão dos hackers no sistema informatizado da CDC. 
  

2.7 – PENDÊNCIAS  

-  Relatório da Auditoria Externa referente ao 2º trimestre de 2019 - A 
CODCOL, por e-mail, informou que o Pregão nº 12/2019, que trata do serviço de 
assessoria contábil, foi remetido a CODCOL em 16.12.2019, autorizando a 
republicação. Em 17.12.2019 a CODCOL procedeu com os atos necessários para 
publicação, ficando a nova sessão de abertura para 15.01.2020, ás 10hs. Quanto 
ao processo visando à recuperação tributária, os autos permanecem com a 
CODFIN para ajustes desde 10.10.2019. A CODFIN, por e-mail, informou que o 
processo nº 20190901-1 - Recuperação Tributária encontra-se na CODFIN desde 
25.10.2019, para resposta às indagações da CODCOL, constantes na FI Nº 
243/2019, de 24.10.2019. Tendo em vista o sinistro ocorrido com os sistemas 
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corporativos e base de dados da CDC, a Coordenadoria Financeira não devolveu o 
referido processo com as devidas respostas, mas informa que está envidando 
todos os esforços para diminuir os impactos daquele infortúnio, bem como, dar 
continuidade a outras tarefas, dentre elas, remeter o processo em questão para 
continuidade da contratação, devidamente respondido. O Conselho continuará 
acompanhando a questão.  
 

- 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.  
 

-  Análise dos balancetes de junho e julho / 2019 – Ponto eletrônico - A 
COADMI, por e-mail, informou que a ordem de serviço referente ao ponto 
eletrônico foi emitida em novembro de 2019, tendo a prestadora do serviço 
implantado o software e treinado o pessoal que vai operacionalizá-lo, em dezembro 
do corrente exercício. O registro do ponto eletrônico começará a valer, em caráter 
experimental, em janeiro de 2020, ficando o seu pleno funcionamento a depender 
da restauração dos sistemas invadidos por “hackers”, ocasião em que poderão ser 
tratados pelos respectivos coordenadores. O Conselho continuará acompanhando 
até o efetivo funcionamento do software e recomenda que, com o controle de 
ponto eletrônico, seja realizado uma maior gestão da realização de horas extras de 
forma que as citadas horas sejam prestadas em caráter essencial e indispensável, 
a fim de não gerar novas despesas. 

 

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

SEGURO DE BENS - A COADMI, por e-mail, informou que a questão da 
dificuldade de contratar seguro de bens não é novidade nem exclusividade desta 
Companhia. Até mesmo a ANTAQ, que exigia a contratação do referido serviço, 
sob pena de aplicação de sanções/penalidades às companhias inadimplentes com 
essa obrigação, percebendo a “impossibilidade” do feito, aceitou que as empresas 
contratassem seguros de “Responsabilidade Civil”. Informou, ainda, que, no 
momento, não há, no âmbito da COADMI, nada a ser feito em relação ao tema. O 
Conselho continuará acompanhando a questão.  
 

-  Relatório Gerencial – setembro / 2019 - A CODCON, através da CI 
112/2019, de 26/12/2019, informou que transmitirá a demanda para o setor 
operacional e comercial. Lembra ainda que a CODGEP está sem os sistemas 
operacionais. Em complemento, informou que, no próximo ano, o relatório 
gerencial deverá ser reestruturado à luz do novo planejamento estratégico e plano 
de negócios. A DIEGEP não se pronunciou sobre o assunto. O Conselho 
continuará acompanhando a questão.  
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-  Atas da 528ª Reunião Ordinária e da 46ª Extraordinária do CONSAD - A 
CODCON, através da CI 112/2019, de 26/12/2019, informou que aguarda 
atualizações sobre o andamento da frente de recuperação de sistemas para 
atualizar o relatório de riscos decorrentes do sinistro. Informou ainda que já iniciou 
outras frentes de gestão de riscos no âmbito do planejamento estratégico, com o 
mapeamento de riscos corporativos. O Conselho continuará acompanhando a 
questão. 
 

- NEFIL – Dezembro / 2018 – A CODCON, através da CI 112/2019, de 
26/12/2019, informou que o trabalho ainda não foi finalizado, mas está em 
andamento como desdobramento do Planejamento Estratégico, e deve ser 
concluído no mês de janeiro/2020, com apoio da DIAFIN/CODFIN. O Conselho 
continuará acompanhando a questão.  
 

- Execução Orçamentária - julho/2019 – A CODCON, encaminhou como 
anexo da CI 112/2019, de 26/12/2019, a execução do OI do mês de 
novembro/2019. Cabe ressaltar novamente que se trata de um recorte situacional 
de um levantamento ainda não finalizado e que precisará contar com a 
participação de outros setores, conforme a Nota Técnica CODCON já apresentada 
na última reunião, que sugere a participação do financeiro e jurídico. O Conselho 
continuará acompanhando a questão. 
 

- Ofício Nº 131/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE - A CODCON, através da CI 
112/2019, de 26/12/2019, informou que a reprogramação proposta foi acatada e 
aprovada por meio da Portaria nº 631, de 04/12/2019. O ofício a que faz referência 
ainda retrata o PDG sem a reprogramação. O Conselho dá-se por satisfeito. 
 

-  Ações Judiciais De Francesco – O Conselho recebeu a CI CODJUR nº 
312/2019, de 26/12/2019, com as informações solicitadas. O Conselho dá-se por 
satisfeito.  
 

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

Contábeis 2016 – CONVÊNIO CVT – O Conselho recebeu a CI CODJUR nº 
312/2019, de 26/12/2019, informando que a CODJUR 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 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 
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Federal, a fim de que se pronuncie acerca dos recolhimentos das contribuições 
previdenciárias, para aferir se estes foram devidamente apropriados pelo sistema. 
Aguardando decurso do prazo. O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

- Análise do Balancete de Outubro/2018 – cronograma de implementação 

de automatização – A CODTEI informou, por e-mail, que em virtude do sinistro da 
criptografia dos dados, através da invasão do hacker, a CDC está focada em 
recuperar banco de dados e disponibilizar os sistemas corporativos em produção. 
A CODTEI sugere que mantenha o mesmo prazo para implantação. Por fim, 
informaram que estão somente com um profissional para atender a todas as 
demandas referentes à recuperação dos sistemas. O Conselho continuará 
acompanhando a implementação da pendência pela CODTEI.  
 

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

outubro/2018 – Automatização de processos – A CODTEI informou, por e-mail, 
que em virtude do sinistro da criptografia dos dados, através da invasão do Hacker, 
a CDC está focada em recuperar banco de dados e disponibilizar os sistemas 
corporativos em produção. A CODTEI sugere um novo prazo para implementação 
até 30/04/2020. Por fim, informaram que estão somente com um profissional para 
atender a todas as demandas referentes à recuperação dos sistemas.  O Conselho 
continuará acompanhando a questão.  
 

- 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 – O Conselho, não tendo recebido resposta, reitera a solicitação 
que a comissão de sindicância se pronuncie sobre a validade do relatório contendo 
a conclusão do trabalho, mesmo sem a assinatura de um dos membros. O 
Conselho continuará acompanhando a questão. 
 

- Análise dos balancetes de junho e julho / 2019 – Horas extras – O 
Conselho, não tendo recebido resposta, continua aguardando o retorno da 
DIEGEP quanto à análise jurídica da legalidade do pagamento da quantidade 
apontada das horas extras dos empregados citados. O Conselho continuará 
acompanhando a questão. 
 

-  Estacionamento de caminhões - A DIRPRE, através da CI 62/2019, de 
20/12/2019, informou que foi assinado termo de compromisso entre a CDC, o 
Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza tendo como um 
dos objetivos melhorar as vias de circulação ao entorno da Praça Amigos da 
Marinha. O Conselho dá-se por satisfeito e solicita ser informado caso ocorra 
algum acontecimento posterior.  
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- Acompanhamento do Programa de Redução de Despesas – dezembro / 

2018 – A DIRPRE informou, através da CI 62/2019, de 20/12/2019, que recebeu o 
relatório final da comissão, analisou os valores apresentados e submeterá o 
resultado à aprovação na próxima reunião de Diretoria Executiva. O Conselho dá-
se por satisfeito e continuará acompanhando a questão através das atas da 
DIREXE. 
 

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

de Segurança – A DIRPRE informou, através da CI 62/2019, de 20/12/2019, 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 aguarda o resultado da sindicância. 
 

- Relatório de Contratos – A DIRPRE informou, através da CI 62/2019, de 
20/12/2019, que já foram incluídas, no relatório citado, as contratações cujos 
contratos estão vencidos e que ainda não foram recebidas pela CODCOL, 
conforme solicitado. Atualmente a CODCOL está realizando um planejamento das 
contratações para 2020, a partir do qual será criado um portfólio de contratações 
necessárias para o próximo exercício. Na etapa posterior a este planejamento, as 
contratações serão alinhadas pelo objeto e não pelo número do processo. Quanto 
aos contratos com vencimento próximo e status de não recebido pela CODCOL, foi 
reforçado o alerta às áreas que ainda não enviaram seus processos de 
contratações. O Conselho dá-se por satisfeito. 
 

–  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 informou, através da CI 62/2019, de 20/12/2019, 
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.  
 

2.8 – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 08/2019 – RESOLUÇÕES 

CGPAR / GOVERNANÇA  
-        A coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, fez a explanação do Relatório 
de Auditoria n° 08/2019, sobre as Resoluções CGPAR / Governança, e dirimiu as 
dúvidas dos conselheiros. O Conselho recomenda que sejam atendidos os itens 
ainda pendentes e acompanhará a questão até a total implementação. 

 

2.9 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NOVEMBRO / 2019 E NEFIL – OUTUBRO 

/ 2019  

- O Conselho recebeu a Execução Orçamentária referente a novembro / 2019 
e aguarda as informações referentes ao NEFIL - outubro/2019 devidamente 
atualizadas no sistema SIEST, conforme os dados já inseridos pela CODCON. 
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2.10 – RELATÓRIO DE CONTRATOS - 
-  O Conselho recebeu o relatório de contratos contendo as informações 
solicitadas.  
 

2.11 – CERTIDÕES DE REGULARIDADE – DEZEMBRO / 2019 - 
- O Conselho recebeu as certidões municipais, estaduais e federais solicitadas, 
expedidas no mês de dezembro /2019.  
 

2.12 – JUROS E MULTAS – NOVEMBRO / 2019 
- O Conselho recebeu a planilha de ocorrências no período de 02/01/2013 a 
30/12/2019. O Conselho informa que o detalhamento do objeto dos processos 
carece de maiores informações e solicita que sejam inseridos na planilha mais 
esclarecimentos principalmente quanto ao motivo do atraso dos pagamentos.  
 

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. 
 

3.3 – PAINT 
 -          O Conselho recebeu e analisou o Plano Anual de Atividades de Auditoria 
Interna, referente ao exercício de 2020.  
 

3.4 – ATA DA 125ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDC, 

REALIZADA EM 22/08/2019 
-        O Conselho recebeu cópia da ata da 125ª Assembleia Geral Extraordinária 
da CDC, realizada em 22/08/2019, devidamente aprovada e registrada na Junta 
Comercial do Estado do Ceará. 

 

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
-         De acordo com a 127ª Assembleia Geral Extraordinária da CDC, realizada 
em 05/12/2019, foi alterado o Estatuto Social da CDC, adequando-o às 
disposições da Lei nº 13.844, de 18/06/2019, bem como ao novo tipo societário 
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(empresa pública), como a possibilidade de os acionistas minoritários participarem 
dos conselhos de administração e fiscal somente se sua participação acionária 
atender aos percentuais mínimos dos arts. 141 e 161 da Lei nº 6.404, de 1976, 
respectivamente. Dentre as várias alterações, o art. 71 passou a ter a seguinte 
redação:  
“Art. 71 - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e 
respectivos suplentes, sendo: I – um membro efetivo e seu suplente, indicados 
pelo Ministério da Economia, como representantes do Tesouro Nacional, que 
deverão ser servidores públicos com vínculo permanente com a Administração 
Pública, nos termos da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001; II - dois membros 
efetivos e seus suplentes, indicados pelo Ministério da Infraestrutura”.   
 Diante da modificação estatutária citada, a conselheira Lúcia Maria Cruz 
Sousa, representante do acionista minoritário, Governo do Estado do Ceará, 
renunciou ao cargo de membro do Conselho Fiscal da CDC, nesta data.   
 
- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, o Presidente 

agendou a próxima reunião para o dia 31 de Janeiro 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, 06 de Janeiro de 2020 
 
 

RITA DE CÁSSIA VANDANEZI MUNCK 

Presidente 

 

 

LÚCIA MARIA CRUZ SOUSA 

Conselheira 

 

 

LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE 

Conselheira 

 

 

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITIKIEWICZ 

Conselheiro 

 

 

AYLANA SILVA MONTEIRO 

Secretária 
 


