
 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRI O 

 

Ao  
Conselho de Administração – CONSAD 
Companhia Docas do Ceará S/A – CDC 
 

Ref.: Nossa opinião sobre o reprocessamento (implantação dos ajustes), das 
demonstrações financeiras e notas explicativas do exercício de 2018, face as 
recomendações do técnico da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

 
Nosso parecer se limita ao exame das recomendações citadas no relatório (e-
mail) do técnico do STN relativas às alterações das Demonstrações 
Financeiras e Notas Explicativas reprocessadas pela contabilidade e ratificadas 
pelas Auditorias Externa (Parecer) e Interna (Relatório – Diligência AUDINT-
CDC nº 03/2019), às quais especificamos a seguir: 

 
a) Anulação dos efeitos positivos do registro do Deemed Cost  
 
- Nosso exame ao balanço, constatou que o valor de R$ 20.407 (Mil) foi 
estornado das demonstrações financeiras em virtude da desconsideração da 
avaliação (Deemed Cost). Este valor adicionado ao ajuste por impairment no 
valor de R$ 2.784 (Mil) produziu uma redução do Ativo Imobilizado e 
Patrimônio Líquido no total de R$ 23.191 (Mil). 
 
b) Reclassificação dos Adiantamentos para Futuro Au mento de Capital 
 
- Verificamos mediante análise da movimentação das contas de AFAC, no livro 
razão, nota explicativa nº 24-a e balanço patrimonial, especificamente nas 
contas do passivos circulante/exigível a longo prazo e patrimônio líquido que foi 
reclassificado o montante de R$ 52.932 (Mil), distribuídos da seguinte forma:  
 
1 – R$ 4.810 (Mil) reclassificados para o passivo circulante  
 
2 – R$ 48.122 (Mil) reclassificados para o passivo não-circulante. 
 
Tendo sido este saldo de R$ 48.122 (Mil) corrigido pela taxa SELIC gerando 
uma variação monetária de R$ 3.030 (Mil). Saldo que não foi capitalizado em 
virtude de ausência da edição de decreto autorizativo para aumento de capital. 
 
c) Alterações das Notas Explicativas 



 

 

 
- Verificamos que a rubrica despesas gerais/administrativas foi composta e 
detalhada de forma comparativa na Nota Explicativa de nº 29. 
 
d) Recomendações da Auditoria Interna relativas ao Imobilizado – TMP: 
definição da vida útil, valor residual, taxa de dep reciação e vida útil 
remanescente 
 
- Verificamos que esta recomendação foi adotada mediante a reavaliação dos 
bens da Companhia Docas, no qual foi definida vida útil, valor residual, taxa de 
depreciação e vida útil remanescente que vão gerar reflexos no custo da 
depreciação a partir do exercício de 2019. 
 
e) Detalhamento das Notas Explicativas referente a Custo, Despesa e 
Receita 
 
- Em relação aos itens “e” e “f” a cerca do detalhamento de Notas Explicativas 
referente às variações ocorridas nos Custos, Despesas Gerais e 
Administrativas e Receita Operacional Líquida, constatamos que as 
recomendações foram devidamente implementadas conforme consta nas 
Notas Explicativas nºs. 27, 28 e 29. 
 

f) Recomendações para Alterar, Corrigir e Conciliar  itens do BP, DRE e 
DMPL 
 
- Em relação aos itens “g”, “h” e “i”, verificamos que as recomendações foram 
implementadas conforme nosso exame ao Relatório de Diligência AUDINT-
CDC nº 03/2019, nota explicativa nº 24, item “d”, razão das contas Lucros e 
Prejuízos, Balanço Patrimonial (Notas 24 e 26), DRE e DMPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PARECER 

 

Com base em nossas análises realizadas constatamos que todas as 
recomendações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN foram acatadas e 
reprocessadas pela contabilidade. Estando, portanto, as Demonstrações 
Financeiras adequadas às devidas apreciações.  

Fortaleza, 07 de Junho de 2019. 

 

 Danielle Silva Tavares                                                Alfeu de Paula Fernandes 
Coordenadora do COAUD                    Membro do COAUD 

 

Edgar Francisco Ribeiro Júnior 
Membro COAUD 
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