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ATA DA 166' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020. 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09h0Om horas, na sede da 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob n° 
02.343.132/0001-41, situada na Rua Pres. João Pessoa, S/N, Centro, Cabedelo - PB, reuniram-se os 
membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 
para a realização da 1668  reunião ordinária do CONSAD. Dessa forma, a fim de cumprir as medidas 
adotadas pelo governo do estado da Paraíba na prevenção da disseminação da COVID-19, atendendo 
recomendações da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba, a Docas/PB passou a utilizar V 
o programa hangouts para a realização das reuniões através de videoconferência. Na ocasião da 
sessão estavam presentes os membros; Sr. Deusdete Queiroga Filho, na condição de Presidente do 
CONSAD e representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura dos Recursos Hídricos, do Meio 
Ambiente; Sr. Fábio Andrade Medeiros, membro representante da Procuradoria Geral do Estado; 
Sr. Gilmar Martins de Carvalho Santiago, membro representante da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e gestão; Sr. Ebenézer Luna Gomes da Costa, representante dos 
Acionistas Minoritários; Sr. Márcio Albuquerque Madruga, representante da Classe Empresarial; 
Sra. Gilmara Pereira Temóteo, Presidente da Companhia Docas da Paraíba; Sra Maria José 
Jacinto do Nascimento, membro representante da Classe dos Trabalhadores e para secretariar a 
presente sessão a Sra. Joyce Terto de Medeiros, na condição de Secretária Executiva deste 
CONSAD, em atenção à convocação feita por correspondência eletrônica com o seguinte teor: "Pelo 
presente, de ordem do Presidente do Conselho de Administração da DOCASPB, Sr. Deusilete 
Que/roga Filho, vimos informá-los acerca da designação da data da 166" Reunião Ordinária do 
Conselho de Administração para o dia 14/042020, às 09:00h, na sala de reuniões da Companhia 
Docas do Estado da Paraíba, localizada na Rua Presidente João Pessoa, SW, Centro - Cabedelo - 
Paraíba, afim de que se possa apreciar a seguinte pauta: a) Apresentação do Relatório da Auditoria 
Independente para posterior aprovação do balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2019; 
b) Movimentação Operacional do mês de março de 2020; c) Movimentação Financeira do mês de 
março de 2020; d) Movimentação Processual dos processos da Companhia Docas da Paraíba --
DOCAS/PB; e e) Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, a Diretora Presidente da Companhia Docas 
da Paraíba, conduziu a reunião, desejando as boas-vindas aos presentes Ato contínuo, ratificando os 
termos da última reunião passou a apreciar os itens da pauta do dia: Item "a" da pauta de Reunião: 
No que se refere a análise e deliberação acerca do Relatório da Auditoria Independente da 
Companhia Docas da Paraíba realizado pela empresa BR Auditoria & Consultoria SS — EPP referente 
a Competência de 2019, o qual foi previamente encaminhado aos senhores conselheiros para a devida 
análise, em seu relatório o Auditor Fábio José Lira dos Santos, enfatiza que, as demonstrações 
contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Companhia Docas da Paraíba-DOCAS/PB, em 31 de dezembro de 2019,0 desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Continuando com as informações expressas no relatório, foi 
observado o registro de uma ressalva no Ativo Imobilizado, o qual registra a importância de R$ 
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9.694.684,50 (nove milhões seiscentos e noventa e quatro mil seiscentos e oitenta e quatro reais e 
cinquenta centavos). Registrou ainda, que a Docas hoje dispõe de um sistema de controle patrimonial 
onde matem seus registros adequados dos bens móveis, contudo, no tocante aos bens Imóveis, 
edificações e benfeitorias de períodos anteriores, existem uma deficiência no tocante a divulgação 
dessas informações, uma vez que não existem informações precisas. Dessa forma, foi identificado 
que a Cia Docas não realizou a depreciação de determinadas contas, bem como existem bens 
depreciados além do seu valor de custo. Diante das distorções que foram identificadas, não foi 
possível determinar sua magnitude uma vez que essas estimativas dependem de informações 
pretéritas, como também dependem de premissas geradas internamente pelas políticas de uso d 
administração. Fazendo uso da palavra, a Diretora Presidente Gilmara Temóteo fez uma breve 
explanação acerca desse assunto. Explicou que a SPU é o órgão responsável por realizar a avaliação. 
de toda a poligonal do Porto Organizado de Cabedelo, contudo a mesma não dispunha em seu quadro 
de pessoal de profissional de topografia para essa execução, e de outro modo ficaria bastante oneroso 
para a Companhia Docas/PB realizar essa contratação, conforme assunto já discutido anteriormente 
em reunião deste CONSAD. Dessa forma, como é do conhecimento dos Senhores Conselheiros, a 
Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários - SNPTA através da Coordenação Geral de 
Gestão do Patrimônio Imobiliário, do Departamento de Gestão e Modernização Portuária - 
CGGP/DGMP disponibilizou técnicos para a realização do levantamento dos bens imóveis da 
Companhia DOCAS/PB, possibilitando, assim, a conclusão de dois Laudos Patrimoniais, o primeiro 
referente as áreas próximas ao cais público, e o segundo alusivo à área do retroporto (Jacaré). 
Continuando, informou que o primeiro laudo já foi entregue, faltando apenas receber o segundo 
laudo para integrar a totalidade das áreas que formam a poligonal portuária. Contudo, só após a  -e 
entrega dessa complementação, é que poderemos prosseguir com os trâmites legais, que será a 
validação do Laudo pela Superintendência do Patrimônio da União - SPU e posterior registro 
cartorial desses bens imóveis. Enfatizou ainda que, somente após esses trâmites, a DOCAS/PB 
poderá lançar esses valores no Balanço Patrimonial da Companhia. Por fim, comunicou ainda que 
segundo informações da Secretaria Nacional de Portos, o Porto de Cabedelo será o primeiro porto no 
Brasil a regularizar suas áreas patrimoniais, o que nos deixa com a sensação de dever cumprido. 
Continuamente, deu conhecimento aos presentes, alguns números referentes à análise contábil, Ativo: 
R$105.329.559,39; Ativo Circulante: R$1.108.514,13; Ativo Não Circulante: R$104.221.045,26; 
Passivo: R$105.329.559,39; Passivo Circulante: R$2.340.656,26; Passivo Não Circulante 
R$25.856.805,78; Patrimônio Líquido: R$77.132.097,35; Receita Liquida R$10.416.340,08; Lucro 
Bruto: R$10.200.684,22; Resultado Líquido Do Período: R$646.040,17. Ao final da apresentação, os 
membros do CONSAD tomaram conhecimento da análise e avaliação do relatório da auditoria 
contábil independente, bem como do parecer de aprovação do Conselho Fiscal já emitido, aprovando 
as contas do exercicio 2019. Por fim, após maiores esclarecimentos, restou, pois, por unanimidade, a 
deliberação no sentido da aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis da 
Companhia Docas da Paraíba referente ao exercício social encerado em 31/12/2019, mediante 
assinatura do Parecer do Conselho de Administração. Item "b-  da nauta de Reunião:  Restou 
apresentado o relatório operacional do mês de março de 2020, sendo registrado o montante 
63.164t (sessenta c três mil e cento e sessenta e quatro toneladas) movimentadas através do Porto de 
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Cabedelo nesse período, sendo 33.063t (trinta e três mil, sessenta e três toneladas) de granéis líquidos • 
e 30.101t (trinta mil, cento e uma toneladas) de granéis sólidos; Ademais, foi informado que 06 (seis) 
navios de cargas operaram no Porto de Cabedelo no período de março, e que 4.095t (quatro mil e 
noventa e cinco toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de contêineres. Item "c" da 
pauta de Reunião:  Dando sequência, foi apresentado o relatório financeiro referente ao mês de 
março/2020, no qual apresentou um faturatnento de R$800.952,99 (oitocentos milhões novecentos 
e cinquenta e dois mil e noventa e nove centavos), sendo R$390.288 oriundas das tarifas portuárias e-,... 
R$410.665 oriundos dos Contratos de Arrendamento. No que tange as despesas globais da N.. 
competência do referido mês, restou efetuado o montante de R$963.527 (novecentos e sessenta e três 
mil, quinhentos e vinte e sete reais) 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. Concluindo a análise financeira, foi 
registrado que o mês de março finalizou com um saldo em caixa de R$1.221,735 (um milhão 
duzentos e vinte e um mil e setecentos e trinta e cinco reais). Fazendo uso da palavra, o Conselheiro 
Gilmar Martins, indagou à Diretora Presidente se o Porto de Cabedelo já sentiu alguma queda na 
movimentação de cargas decorrente da pandemia do COVID-19, tendo a mesma respondido que até o 
momento não sentimos uma expressiva diminuição na movimentação de cargas. No entanto, a 
Diretoria da DOCAS/PB já está trabalhando na elaboração de um Relatório Interno, demonstrando 
três cenários de redução de receita, e consequentemente despesas, para apresentação na próxima 
reunião do Conselho de Administração, tendo em vista que o cenário atual demonstra que haverá sim 
redução nas operações, uma vez que dentre as arrendatárias, a empresa th,CAB já enviou Notificação 
Extrajudicial ao Poder Concedente, com cópia para a DOCAS/PB, solicitando suspensão do 
pagamento do arrendamento enquanto durar a pandemia, considerando o impacto que já estão 
sentindo relacionado a diminuição na distribuição de combustíveis. Considerando que a partir da Lei 
12.815/2013 (Lei dos Portos) as Companhias Docas de todo país perderam a autonomia para fazer 
ajustes ou alterar as obrigações estabelecidas nos contratos de arrendamento, como é o caso da 
DOCAS/PB, o assunto foi levado ao conhecimento do Ministério da Infraestrutura, o qual emitirá 
parecer informativo para todos os Portos Brasileiros. Enfatizou que possivelmente haverá redução 
nos arrendamentos, e no que diz respeito a movimentação de navio também é fato que as empresas 
que trabalham com granéis líquidos já sinalizam diminuição da movimentação de combustíveis. 

da\  Dessa forma, o planejamento para 2020 que já fora apresentado aos senhores conselheiros não será 
consolidado, o mesmo está sendo refeito com projeção do cenário de redução de 15%, 30% e 50% na 
movimentação de cargas e na arrecadação até o final do exercício de 2020. Na oportunidade, fez uso 
da palavra o Conselheiro Márcio Madruga o qual comentou que a redução será refletida a partir do 
mês de abril. Considerando algumas reprogramações de cargas como a do navio de coque ‘ 
OXBOW que inicialmente estava agendado para março, e que foi reprogramado para final de abril, 
assim como um navio de coque da Brenand que estava previsto para meados de abril, também foi 
reprogramado para o mês de maio, além da diminuição da cevada, considerando que os bares e 
restaurantes encontram-se fechados, devendo chegar a aproximadamente 15% na redução de cargas. 
Item "d" da pauta de Reunião:  Quanto à movimentação processual, a Diretora Presidente deu 
ciência aos conselheiros acerca do resultado da perícia realizada nas balanças rodoviárias (Processo 
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n° 0802021-04.2016.8.15.0731), cujo laudo pericial concluiu que a Companhia Docas da Paraíba não 
poderá ser penalizada pelo ocorrido, e que a empresa executora, Esferax Engenharia Ltda., fora 
imperita ao executar a estrutura de sustentação das balanças sem Projeto Estrutural, assumindo, 
assim, todo o risco. Concluiu, também, que o Engenheiro Fiscal fora negligente ao elaborar, gerir e 
fiscalizar uma obra sem que houvesse um Projeto Estrutural a ser seguido, salientando o perito, na 
oportunidade, que existem comprovadamente vícios construtivos nas obras objeto daquele litik;iciC 
Passando para o Rem "e" da pauta de Reunião:  No que se refere aos assuntos gerais, a Diretora 	Ni 
Presidente passou a relatar sobre o primeiro item  que trata dos beneficios/auxílios recebidos pelos 
servidores da Docas/PB, quais sejam: concessão de assistência médica fornecida para o titular e um 
dependente; o auxilio alimentação que é de igual valor para todos os servidores; o auxílio creche que 
é para os filhos de servidor com até 07 (sete) anos de idade; e o vale transporte é para servidores que 
dependem de transporte público para se deslocarem de casa para o trabalho e vice versa. Impende 
destacar, que a concessão dos aludidos auxílios/benefícios se deu em razão de celebração de Acordos 
Coletivos de Trabalho com esta Autoridade Portuária desde a sua fundação, nos quais o Sindicato dos 
Operários nos Serviços Portuários de João Pessoa com sede Cabedelo buscou resguardar os direitos 
dos ex-empregados da extinta Empresa de Portos do Brasil S/A — PORTOBRÁS, tendo estes já sido 
incorporados ao quadro funcional da União Federal no ano de 2013, restando apenas 03 (três) 
remanescentes que ainda prestam serviços nesta Companhia. Salienta-se que o último Acordo 
Coletivo de Tabalho 2012/2013 (doc. anexo) não está mais vigente, visto que a vigência fora fixada 
no período de 01/06/2012 a 31/05/2013, de modo que os citados auxílios/beneficios estão sendo 
pagos sem nenhum embasamento legal, considerando que o citado acordo não fora renovado. Após 
ponderação sobre a referida pauta, o Conselheiro Gilmar Martins questionou qual seria o critério para 
o limite do auxilio creche, sugerindo que a Docas/PB estabeleça um limite a ser pago, podendo ser 
somado os valores dos auxílios recebidos pelos seis funcionários, tirado a média desse valor e em 
seguida fazer uma pesquisa de mercado nos berçários e creches da redondeza a fim de definir um 
limite máximo para a Docas/PB custear. Continuamente, o Conselheiro Gilmar Martins sugeriu que a 
pauta da concessão dos supracitados auxilios/beneficios fosse encaminhada, com a maior brevidade 
possível, para fins de análise da Procuradoria Geral do Estado da Paraíba — PGE/PB, para posterior 
deliberação por parte do CONSAD. Passando para o segundo item  dos assuntos gerais, foi tratado 
sobre a cobrança de tarifas portuárias para embarcações, aplicadas aos rebocadores da empresa 
Saveiros Camuyrano Serviços Marítimos S/A, para que os mesmos possam atracar no cais do Porto 
de Cabedelo, necessitando para tanto da aprovação deste Conselho de Administração em 
cumprimento da Resolução Normativa n° 29/2019 da ANTAQ. Na oportunidade, a Diretora 
Presidente passou a relatar que, considerando a proibição, por determinação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), da acostagem das aludidas embarcações no cais do 
Terminal Pesqueiro de Cabedelo, o serviço prestado seria fatalmente comprometido, uma vez que, 
sem base e infraestrutura para atracação na costa paraibana, a empresa detentora dos rebocadores 
teria como solução incontinenti o remanejamento dos rebocadores Ômega e Ônix para o Porto de 
Recife o que inviabilizaria as operações no Porto de Cabedelo. Como parâmetro para fixação da 
tarifa cobrada aos rebocadores foi utilizado a mesma regra prevista em nossa tabela tarifária vigente 
aplicada à atracação de embarcações de pesca. Destarte, após reunião com representantes da Saveiros 

4/5 



dete • ueiroga Fil o 
P sidente do CONSAD 
Representante da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente oecaeánto 

00 dt‘ci° 

mira 
çsentafit 

Esta o 
uradoria G 

EhenézefLutja Gomes da Costa , 
epresentante Vos ftitonistas Minoritários 

Joyee Terto e Medeiros 
Secretária Executiva do CONSAD 

‘67- PORTO DE CABEDELO 	
54.vra itto4 

Me 	 PARAIBA MIN 	 Governo do Estado 

Camuyrano Serviços Marítimos S/A e elaboração do Termo de Responsabilidade 02/2020, no qual 
foram elencadas exigências técnicas a serem cumpridas pela empresa, esta Autoridade Portuária 
resolveu ceder suas instalações de acostagem para os rebocadores, estabelecendo através da 
PORTARIA N° 021/2020/DOCAS-PB, cobrança de tarifa por metro linear de comprimento total das 
embarcações atracadas no cais do Porto de Cabedelo, por dia ou fração, no valor de R$ 2,95 (dois 
reais e noventa e cinco centavos). Após análise da questão, restou deliberado por este Conselho a 
aprovação da cobrança da tarifa portuária, bem como a aprovação da Minuta da Portaria n°023/2020-
DOCAS/PB a qual substituirá a Portaria n° 021/2020-DOCAS/PB, devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Estado. Finalizando com o terceiro item  dos assuntos gerais, fazendo referência 
a ata da 161° reunião ordinária do CONSAD, o Procurador Geral do Estado, Dr, Fábio Andrade ficou 
de estudar acerca da concessão de 13' salário aos membros do CONSAD e CONFIS, enfatizando a 
importância de deliberar sobre essa pauta para que possamos ficar com esse registro em ata. Na 
ocasião, foi sugerido reiterar o pedido a PGE acerca de parecer quanto a legalidade do pagamento. 
Continuamente, por último, o Presidente do CONSAD encerrou a presente reunião ordinária 
agradecendo a participação de todos. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, aprovada por 
unanimidade, e assim, a sessão foi encerrada com a respectiva subscrição de todos os presentes. 
Desta Ata serão extraídas 03(três) vias de igual teor e forma para os fins legais. 

Cabedelo/PB, 14 de abril de 2020. 
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PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS 
DA PARAÍBA - DOCAS/PB 

De acordo com as disposições legais e estatuárias, os membros do Conselho de 
Administração da Companhia Docas da Paraíba, abaixo assinados, analisaram e 
aprovaram o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis relativas ao 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, elaborado pela Contadora da 
DOCAS/PB, Sra. Ana Lúcia de Souza, CRC-PB 008319/0-3, bem como tomaram 
conhecimento da Auditoria independente, elaborada pela BR Auditoria & Consultoria 
S/S EPP, datada de 26 de março de 2020. 

Cabedelo/PB, 14 d bril de 2020. 
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Representante da Secretaria de Estado da 	Representante s,  Secrqfaria de Estado de 
Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio 	Planejamento, rçantnto e Gestão 
Ambiente — Presidente do CONSAD 
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uq 	me Madruga 
Representante dos Acionistas Minoritários 	Representante da Classe Empresarial 

M 'a s em o o a ei 	to 
R resentante da Classe dos Trabalhadores 

Gilmara Pereira emite° 
Diretora Presidente da DOCAS/PB ia Geral do ) 



PORTO DE CABEDELO 
COMPANHIP DOCPS DP PPPRiBR 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, 

procederam ao exame do Relatório de Administração e das Demonstrações 

Contábeis da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2019, e, com base no relatório emitido pelos Auditores 

Independentes, elaborado sob a responsabilidade da BR Auditoria & Consultoria 

S/S EPP, datado de 26 de março de 2020, aprovaram as Demonstrações Contábeis 

relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Os membros 

do Conselho Fiscal endossam a opinião da Auditoria Independente, com ressalvas, 

em seu Relatório sobre as Demonstrações Contábeis de 26 de março de 2020. 

João Pessoa - PB 30 de março de 2020 

Aurea.13ustortfFeodrippe Quinta° 

Francisco Xavier Monteiro da Franca 

Ric rdo Medeiroe Queiroz 
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