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CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

 
ATA DA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 
 
DATA: 25/09/2020  
HORA: 08:30 h  
LOCAL: Sala de Reuniões da CDC 
PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS Rita de Cássia Vandanezi Munck, 
representante do Ministério da Infraestrutura; Cristiano Hauck Civitarese, 
representante do Ministério da Infraestrutura e Maria Aparecida Carvalho, 
representante do Tesouro Nacional. 
 
Quórum: Conselheiros representando 100% de presença. 
 
Convidada: Theury Gomes – Coordenadora de Auditoria Interna 
 
1. ABERTURA DOS TRABALHOS 
 
-     Tendo em vista a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Governo Federal, 
estados e municípios anunciaram diversas medidas para tentar conter a transmissão 
da doença no Brasil. Diante do exposto, a Presidente do Conselho Fiscal da CDC deu 
boas-vindas a todos, justificou a realização, em caráter excepcional, da reunião por 
meio de videoconferência para prevenir a propagação do novo coronavírus (COVID-
19), conforme determinações constantes no Ofício Circular SEI nº 825/2020/ME, de 
13/03/2020, do Ministério da Economia e no Ofício – Circular n° 379/2020/SE, de 
13/03/2020, do Ministério da Infraestrutura, referente às recomendações, medidas e 
ações de prevenção à disseminação do COVID-19; bem como no Decreto nº 33.737, 
de 12/09/2020, prorrogando a política de isolamento social necessário ao 
enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Estado do Ceará. 
-       A Presidente do Conselho passou para o primeiro item de pauta.  
 
2. ORDEM DO DIA: 

 
2.1 – Análise do Balancete - junho/2020 
 -     O Conselho recebeu o Relatório de Análise das Contas do Balancete da Companhia 
Docas do Ceará, referente ao mês de junho/2020, apresentado pela Controller Auditoria 
e Assessoria Contábil S/S, que assessora este Colegiado. O coordenador da CODFIN, 
Edgar Ribeiro, compareceu à reunião do CONFIS e prestou esclarecimentos acerca do 
balancete analisado.  
 
2.2 – Acompanhamento mensal do Resultado Econômico-Financeiro - Receitas e Despesas – 
junho/2020   

-    O coordenador da CODFIN, Edgar Ribeiro, compareceu à reunião do CONFIS e 
apresentou o acompanhamento mensal do Resultado Econômico-Financeiro, 
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referente às receitas e despesas da CDC do mês de junho/2020, esclarecendo as 
dúvidas dos conselheiros.  
 
2.3 – Relatório Gerencial – Agosto/2020 

-  O Diretor Comercial, Mário Jorge Cavalcanti, compareceu à reunião e apresentou 
o Relatório Gerencial de agosto de 2020.  

 
2.4 – Ofício recebido: Ofício SEI n° 192406/2020/ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
referente à realização da AGE no dia 20/11/2020  
-     Os conselheiros tomaram conhecimento do Ofício SEI n° 192406/2020/ME, da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, marcando para o dia 20/11/2020 a relização da Assembleia Geral Extraordinária 
para deliberar sobre o novo estatuto modelo das empresas estatais federais. 
 
2.5 – Atas das 2290ª a 2293ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e das Autorizações DIRPRE Nº 28 a 33, 
realizadas em agosto / 2020  
-     Os conselheiros analisaram as atas das 2290ª, 2291ª, 2292ª e 2293ª Reuniões Ordinárias da DIREXE 
e as Autorizações DIRPRE Nº 28 a 33, realizadas em agosto/2020. Em relação à ata da 2290ª Reunião 
Ordinária, o Conselho registra preocupação com a grande quantidade de contratações incluídas no 
Planejamento de Contratações 2020, recomendando maior atenção e melhoria nas projeções em 
relação à avaliação das necessidades efetivas da Companhia no momento da elaboração do 
Planejamento de Contratações 2021, objetivando a elaboração de planejamento mais próximo da 
realidade da CDC. 
 

2.6 – Ata da 542ª Reunião Ordinária do CONSAD 

-  Em seguida, o Conselho analisou a Ata da 542ª Reunião Ordinária do CONSAD. 
O CONFIS reforçou a solicitação do CONSAD de inclusão das informações referentes 
ao Plano de Negócios 2020 e ao Planejamento Estratégico 2020/2024 no Relatório 
Gerencial da CDC, a fim de dar uma visão geral e consolidada das informações ao 
Colegiado.  

 

2.7 – Pendências – 

-  Relatório de Auditoria nº 02/2017 – Exame das Demonstrações Contábeis 
2016 – CONVÊNIO CVT - A CODJUR informou, por e-mail, que quanto ao processo 
judicial que gerou o bloqueio na conta destinada à custódia dos recursos do citado 
convênio, o mesmo está em sua fase de avaliação e revisão da consolidação do 
REFIS, onde está sendo apurada a existência de qualquer débito remanescente além 
dos valores já pagos. A partir do resultado por parte da RFB, a CDC verificará, ao 
certo, se os valores em questão poderão ser desbloqueados ou se haverá a 
necessidade de utilização dos mesmos para quitação do residual. Ao final da 
apuração acima citada, caso a CDC tenha que utilizar os valores decorrentes do 
bloqueio para fins de quitação do REFIS, acarretará que o ressarcimento do convênio 
deverá ocorrer com “recursos próprios”. Situação atual: O juiz despachou no processo 
nº 0035100-26.1996.5.07.0005 determinando novamente a intimação da Receita 
Federal, a fim de que se pronuncie acerca dos recolhimentos das contribuições 
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previdenciárias, para aferir se estes foram devidamente apropriados pelo sistema. A 
Receita Federal manifestou-se informando ao juízo que o recolhimento das 
contribuições previdenciárias realizado em 28/11/2016 no valor de R$ 1.274.910,83 
encontra-se devidamente apropriado pelo sistema. Diante desta informação, a 
CODJUR já peticionou nos autos, requerendo a extinção da execução e o 
consequente levantamento de saldo ainda bloqueado. Juiz despachou em 
01/07/2020, sobrestando o processo por 60 dias alegando que para proceder ao 
despacho será necessária a análise dos autos físicos do processo e as secretarias 
estão fechadas em virtude da pandemia. A CODJUR continua aguardando o decurso 
do prazo de sobrestamento do feito. A CODJUR entrará em contato, via e-mail, com a 
vara, haja vista o atendimento presencial estar suspenso, para verificar a 
possibilidade de andamento do pedido anteriormente realizado. O Conselho 
continuará acompanhando o assunto.  
 
- Análise dos balancetes de junho e julho / 2019 – Ponto eletrônico - A CODREH 
informou, por e-mail, que a resposta permanecerá inalterada enquanto durar o 
período de pandemia, tendo em vista que o controle de frequência está sendo 
realizado de forma manual. O Conselho continuará acompanhando o assunto.  
 
- Ata da 2231ª Reunião Ordinária da DIREXE, ocorrida em maio/ 2019 – 
Comissão de Sindicância - A comissão, através da CI 04/2020, de 18/09/2020, 
informou que os trabalhos do processo de apuração de responsabilidade foram 
concluídos e que a minuta do relatório de sindicância foi preparada e será 
encaminhada no dia 22/09/2020 para apreciação da presidência e posterior 
apresentação ao conselho. O Conselho continuará acompanhando a questão. 
 
- Relatório da Auditoria Externa referente ao 2º trimestre de 2019 – 
Contratações: recuperação e redução tributária e assessoria contábil - A 
CODFIN, por e-mail, informou que está concluindo o processo de recuperação do PIS 
e COFINS e logo que possível analisará o processo de recuperação tributária e da 
assessoria contábil. O Conselho continuará acompanhando o assunto. 
 
-  Análise do balancete de novembro / 2019 – Segregação de receitas TMP- A 
CODFIN, por e-mail, informou que as receitas já estão segregadas dentro do plano de 
contas da CDC, e, desde o mês de agosto/20, já foi reiterado ao setor de faturamento 
que seja discriminada a origem da receita, para facilitar o registro pela contabilidade. 
O Conselho continuará acompanhando o assunto. 
 
- Certidões de regularidade – janeiro / 2020 - A CODFIN, por e-mail, informou em 
relação às pendências: quanto à Ultra Vigilância, houve um ingresso da ação de 
petição de urgência e a CDC continua aguardando a resposta do juiz; sobre a 
Petrobrás, foi solicitado que a CODJUR tomasse as devidas providências; e, referente 
ao CADIN, a pendência já foi regularizada, conforme emissão da certidão. O 
Conselho continuará acompanhando o assunto. 
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- Relatório Auditoria Externa – 1º trimestre/2020 - A CODFIN informou, por e-mail, 
que a CDC já está providenciando junto ao Banco do Brasil a abertura da referida 
poupança para em seguida fazer as transferências dos respectivos calções. O 
Conselho continuará acompanhando o assunto. 
 
- OFÍCIOS RECEBIDOS: OFÍCIO No 65/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE e OFÍCIO No 
111/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE – Compatibilização do orçamento e execução 
Financeira - A DIAFIN informou, por e-mail, encaminhou uma nota técnica sobre o 
assunto, devidamente aprovada em DIREXE. O Conselho dá-se por satisfeito. 
 
– Obra da construção de cortina de proteção do TMP- A DIEGEP, manifestou-se 
por e-mail, esclarecendo que, quanto ao Termo de Recebimento da obra da cortina do 
Berço 106, para os devidos registros pelo setor de patrimônio, foi informado que a 
obra da cortina do berço 106 tinha sido concluída, pois no momento não existia mais 
nenhuma obra em andamento, no Porto de Fortaleza; porém, é fato, que os 
responsáveis por tal obra, à sua época, tanto engenheiros, quanto fiscais e o diretor 
responsável já não integram mais os quadros da CDC, encontrando-se a equipe atual 
de gestores impossibilitados de dar qualquer parecer neste sentido. Por fim, a 
recomendação da DIEGEP é que sejam contratadas empresas e engenheiros 
especializados especificamente para essa finalidade, produzindo e assinando 
documentação pertinente, o que será encaminhado para deliberação de DIREXE. 
Quanto ao pagamento do saldo da obra, a DIEGEP está na dependência de 
manifestação da CODJUR acerca da elaboração de um documento de confissão de 
dívida por parte da CDC para com a empresa. O Conselho continuará acompanhando 
a questão. 
 
- Relatório das principais ações da CODTEI- O Coordenador da CODTEI, Carlane 
Campos, compareceu à reunião e apresentou as principais ações da citada 
coordenadoria. O Conselho dá-se por satisfeito.   
 
- Relatório de Serviços – janeiro, fevereiro e março / 2019 – VMI Sistemas – 
Comissão de Sindicância: Saldo contratual - A DIRPRE, através da CI 40/2020, de 
18/09/2020, informou que a Comissão de Sindicância, instituída por meio da Portaria 
nº 46/2019, apresentou o relatório final, por meio do processo SEI nº 
50900.000236/2020-22, que será submetido à análise na próxima reunião da 
DIREXE. O Conselho continuará acompanhando o assunto. 
 
- 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 – Comissão de Sindicância: contratação 
emergencial - VMI Sistemas - A DIRPRE, através da CI 40/2020, de 18/09/2020, 
informou conforme a Portaria (E) n° 122/2020, o prazo para conclusão dos trabalhos 
da comissão de sindicância visando apurar responsabilidade por eventual falha 
administrativa, que culminou na contratação emergencial da empresa VMI Sistemas 
objetivando a locação de scanner dia 30/09/2020. O Conselho continuará 
acompanhando o assunto. 
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– ATA DA 533ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD - Comissão de Sindicância: 
sinistro da invasão dos hackers - A DIRPRE, através da CI 40/2020, de 
18/09/2020, informou conforme a Portaria (E) n° 130/2020, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da comissão de sindicância é dia 30/09/2020. O Conselho continuará 
acompanhando o assunto. 
 
– ATA DA 534ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – Contrato nº 11/2017 – 
SOMOS - A DIRPRE, através da CI 40/2020, de 18/09/2020, informou que a empresa 
SOMOS CAPITAL HUMANO foi notificada nos dias 08/07/2020 e 26/08/2020 para 
realizar o ressarcimento à CDC acerca da execução do contrato n° 11/2017, não 
tendo a citada empresa realizado o pagamento espontaneamente. A Coordenadoria 
Jurídica da CDC buscará os meios judiciais cabíveis para realizar a cobrança 
judicialmente. O prazo para conclusão dos trabalhos da comissão de correição é dia 
28/09/2020. O Conselho continuará acompanhando a questão. 
 
– Consulta Comissão de Ética Pública - A DIRPRE, através da CI 40/2020, de 
18/09/2020, informou que a CDC, após identificar inconformidades na gestão 
orçamentária de investimento, com a utilização dos recursos relacionados à conta da 
União em custeio, realizou consulta à Comissão de Ética Pública sobre qual seria o 
procedimento adequado a ser adotado no caso citado. A Companhia recebeu a 
resposta de que seria da CEP a competência para apurar infrações éticas cometidas 
por autoridades submetidas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal 
(CCAAF). A Comissão, instituída para proceder à apuração dos valores e da 
utilização dos recursos do Orçamento de Investimento 2018/2019, ainda não concluiu 
o levantamento da totalidade dos valores a serem regularizados nos saldos 
constantes na conta da União, bem como não identificou subsídios suficientes para 
oferecimento de denúncia à Comissão de Ética Pública - CEP. Caso necessário, a 
CDC tomará as devidas providências quanto à eventual apuração. O Conselho dá-se 
por satisfeito. 
 
2.8 –  Relatório de Contratos 
- O Conselho recebeu o relatório de contratos contendo as informações 
solicitadas.  
 
2.9 – Certidões de Regularidade – setembro / 2020  
-  O Conselho recebeu as certidões municipais, estaduais e federais solicitadas, 
expedidas no mês de setembro / 2020.  

 
2.10 – Juros e multas – junho/2020  
-  O Conselho recebeu relatório contendo o acompanhamento da apuração de 
juros e multas por atraso de junho de 2020. 

 
2.11 – NEFIL – julho e agosto/ 2020   
-  O Conselho recebeu o NEFIL referente aos meses julho e agosto/2020. 
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2.12 – Execução Orçamentária – agosto/2020 
-  O Conselho recebeu o relatório de Execução Orçamentária referente ao mês 
de agosto de 2020. 
 
3. ASSUNTOS DIVERSOS 

 
3.1 – Acompanhamento das obrigações exigidas pela Lei nº 13.303/2016 e das 
recomendações da CGU 
-  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, do quadro de acompanhamento das obrigações exigidas pela Lei n° 
13.303/2016 e o quadro de acompanhamento das recomendações da CGU, dirimindo 
as dúvidas dos conselheiros. 
  
3.2  –  Plano de Negócios  
- A coordenadora substituta da CODCON, Lilian Gomes, apresentou o Plano de 
Negócios de 2020, que é um desdobramento de curto prazo do Planejamento 
Estratégico 2020 a 2024, indicando as ações de curto prazo que a Companhia deve 
realizar para caminhar na direção da realização de seus objetivos estratégicos. 

 
3.3 –  Relatório Semestral da Ouvidoria 
- O conselho recebeu o relatório da Ouvidoria da CDC, referente ao 1º 
semestre/2020, para conhecimento.  
 
3.4 –  Treinamento sobre aprimoramento em Governança para administradores 
e conselheiros fiscais da CDC 
 
-        Os conselheiros fiscais manifestaram satisfação, elogiando a qualidade do 
treinamento disponibilizado pela CDC, referente ao “Aprimoramento em Governança 
para administradores e conselheiros fiscais”, promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa - IBGC, em atendimento ao art. 42 do Decreto nº 8.945/2016, 
bem como ao § 4º do art. 17 da Lei nº 13.303/2016. O referido curso tem como 
principais objetivos apresentar melhores práticas de governança e os aspectos legais 
da função do conselheiro de Administração e Fiscal; e, discutir os temas fundamentais 
para a atuação do conselheiro de Administração e Fiscal na Sociedade de Economia 
Mista.  

 
4 –  ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, a Presidente 
agendou a próxima reunião para o dia 23/10/2020 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. 
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Fortaleza, 25 de setembro de 2020 
 
 
 

RITA DE CÁSSIA VANDANEZI MUNCK 
Presidente 

 
 
 

MARIA APARECIDA CARVALHO 
Conselheira 

 
 
 

CRISTIANO HAUCK CIVITARESE 
Conselheiro 

 
 

AYLANA SILVA MONTEIRO 
Secretária 
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