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ATA DA 162' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro  thi  ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 14:00 
horas, na sede da COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA — DOCAS/PB, sociedade de 
economia mista, inscrita no CNPJ sob n°02.343.132/0001-41, situada na Rua Pres. João Pessoa, 
5/ri, Centro, Cabedelo - PB, reuniram-se, ordinariamente, os membros do CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, estando presentes os 
senhores: Deusdete Queiroga Filho, na condição de Presidente do CONSAD e representante da 
Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SEIRHMA); 
Gilmara Pereira Temóteo, Presidente da Companhia Docas da Paraíba; Fábio Andrade 
Medeiros, representante da Procuradoria Geral do Estado; Gilmar Martins de Carvalho 
Santiago, representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ebenézer Luna Gomes da Costa, representante dos Acionistas Minoritários; Márcio 
Albuquerque Madruga, representante da Classe Empresarial; Maria José Jacinto do 
Nascimento, representante da Classe dos Trabalhadores e para secretariar a presente sessão a 
Sra. Joyce Terto de Medeiros, na condição de Secretária Executiva deste CONSAD, e em 
atenção à convocação feita por correspondência eletrônica com o seguinte teor: "Pelo presente, 
de ordem do Presidente do Conselho de Administração da DOCAS, Sr. Deusdete Queiroga 
Filho, venho informá-los acerca da designação da data da 162" Reunião Ordinária do Conselho 
de Administração, que se realizará no próximo dia 18/12/2019 (quarta-feira), às 14:00h, na sala 
de reuniões da Companhia Docas do Estado da Paraíba, localizada na Rua Presidente João 
Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo, Paraíba, a fim de que se possa apreciar a seguinte pauta: a) 
Movimentação Operacional do mês de novembro de 2019;b) Movimentação Financeira do mês 
de novembro de 2019; c) Outros assuntos: 1. Deliberação acerca de armazenamento FREE para 
carga nova pelo período de 30 dias; 2. Apresentação dos Processos Jurídicos; 3. Apresentação 
do IGAP — índice de Gestão da Autoridade Portuária aos Conselheiros; ". Iniciados o 
trabalhos, o Presidente do CONSAD, Sr. Deusdete Queiroga, conduziu a reunião, desejando as 
boas-vindas aos presentes. Na oportunidade, fazendo uso da palavra a Presidente da DOCAS/PB, 
Sra. Gilmara Temóteo, ratificando os termos da última reunião, passou a apreciar os itens da 
pauta do dia: Item "a" da pauta de Reunião:  Restou apresentado o relatório operacional do 
mês de novembro de 2019, sendo registrado o montante 1 I3.704t (cento e treze mil e setecento 

quatro toneladas) movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 45.332t 
(quarenta e cinco mil e trezentos e trinta e duas toneladas) de granéis líquidos e 68.382t (sessent 

oito mil, trezentos e oitenta e duas toneladas) de granéis sólidos; Ademais, foi informado 
12(doze) navios de cargas operaram no Porto de Cabedelo no período de novembro, além de 
(dois) navios da marinha que também estiveram atracados neste Porto, e que 7.384t (sete nu 
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trezentos e oitenta e quatro toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de 
contêineres. Item "h" da pauta de Reunião:  Dando seqüência, foi apresentado o relatório 
financeiro referente ao mês de novembro/2019, no qual apresentou um faturamento de 
R$1.288.374,20 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta e quatro reais e 
vinte centavos), sendo R$667.266, oriundas das tarifas portuárias e R$621.108 oriundos dos 
Contratos de Arrendamento. No que tange as despesas globais da competência do referido mês, 
restou efetuado o montante de R$848.481,76 (oitocentos e quarenta e oito mil quatrocentos e 
oitenta e um reais e setenta e seis centavos) incluindo, ações judiciais e acordos, despesas com 
pessoal, impostos, contratos terceirizados, energia, água e telefones, despesas administrativas, 
bem como manutenção e investimentos em infraestrutura, dentre outros. Item "c" da pauta de  
Reunião:  No que se refere aos assuntos gerais, a Diretora Presidente passou a relatar sobre o 
item (1) que trata da deliberação acerca do pedido apresentado pela Empresa Risa S/A, que por 
meio de oficio encaminhado a esta Autoridade Portuária, na data de 13/12/2019, informou da 
expansão de sua área de atuação com a pretensão de iniciar novas operações através do Porto de 
Cabedelo. Nesse contexto, fez requerimento de pedido de isenção da tarifa de armazenagem das 
importações realizadas pelo grupo Risa S/A (matriz e filiais) via Porto de Cabedelo pelos 30 
(trinta) dias iniciais. Embasou seu pedido no Regulamento de Exploração deste Porto, que prevê 
políticas de incentivo e fomento como mecanismos para atração de cargas não consolidadas, a 
exemplo da adoção de tarifas distintas. Destacou também, que as demais tarifas portuárias 
decorrentes da utilização da estrutura portuária do Porto de Cabedelo conforme Tabela Tarifária, 
a exemplo da Tarifa do Uso do Canal, da Infraestrutura do Cais e os dias que eventualmente 
ultrapassarem o período concedido serão prontamente adimplidos pela Risa S/A. Ante o exposto, 
esta Companhia informou que o referido pleito seria submetido ao Conselho Administrativo para 
análise e deliberação. Após discussão entre os conselheiros presentes, o CONSAD deliberou da 
seguinte forma: 1- Excepcionalmente, conceder 15 (quinze) dias de isenção da tarifa de 
armazenagem das importações realizadas pelo grupo Risa S/A, no primeiro navio/operação, 
desde que a referida empresa movimente o mínimo de 15.000 (quinze mil) toneladas; 2 — 
Decidindo também, que, para uma segunda operação da Risa S/A, o pedido poderá ser avaliado 
novamente pelo CONSAD; 3 - Por fim, deixar consignado que caso a Risa S/A não movimente o 
mínimo de 15.000 (quinze mil) toneladas, será cobrada a tarifa de armazenagem das importações 
atualmente praticada que é de 07 (sete) dias. Dessa forma, a Diretora Presidente solicitou do 
departamento jurídico a elaboração de oficio a ser encaminhado à empresa Risa informando 
acerca da deliberação. Passando para o próximo item (2) dos assuntos gerais, que trata dos 
processos judiciais da DOCAS/PB, foi acordado entre os presentes que o assunto seria discutido 
na próxima reunião. Fazendo uso da palavra, a Presidente Gilmara Temóteo deu ciência a 
conselheiros da autorização pelo Governador João Azevedo para a realização de concur 
público para 15 (quinze) cargos na Companhia Docas da Paraíba no ano 2020. Disse ainda d 
tratativas com a PGE para definir um prazo considerável para a realização do mesmo, a fim de 
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poder organizar a Companhia Docas/PB no que se refere aos cargos comissionados, as devidas 
demissões, entre outros, prazo este suficiente para cumprir o acordo do Ministério Público do 
Trabalho. Finalizando com o item (3) dos assuntos gerais, a Presidente da DOCAS/PB deu 
ciência aos conselheiros do levantamento de dados que está sendo realizado pelo Ministério da 
Infraestrutura com o objetivo de definir o índice de Gestão das Autoridades Portuárias (IGAP) 
para a descentralização de competências relacionadas à exploração indireta das instalações 
portuárias dos portos organizados para as respectivas administrações portuárias, delegadas ou 
não, cujo formulário deverá ser preenchido até a data de hoje no link 
https://www.cognitoforms.com/MinisterioDaInfraestrutura/IGAP,  o que será feito até o final do 
expediente. Na ocasião, fazendo uso da palavra, foi dada sugestão pelo conselheiro Gilmar 
Martins de fazer solicitação de realização de procedimento de averiguação pela CGE — 
Controladoria Geral do Estado na Companhia Docas/PB, de modo a avaliar quanto ao 
cumprimento das determinações estabelecidas na Lei n° 13.303 de 30/06/2016, bem como do 
Decreto n° 38.324 de 26/05/2018 que dispões sobre as regras de Governança, sendo a sugestão 
acatada de imediato. Finalizando, o Presidente do CONSAD, Sr. Deusdete Queiroga encerrou a 
presente reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, 
aprovada por 	midade, e assim, a sessão foi encerrada com a respectiva subscrição de todos 
os presentes. Dês Ata serão eximidas 03(três) vias de igual teor e forma para os fins legais. 

Gilma 	de Qirvalho Santiago 
Representante 
Secretaria de stado do Planejamento, 
Or ento Gestão 
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