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ATA DA 169' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 
DOCAS DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2020. 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09 horas e 30 minutos horas 
reuniram-se os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS 
PARAÍBA para a realização da 169' reunião ordinária do CONSAD. Registra-se que a reunião se deu por m 
de videoconferência, em razão das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de imporffii 
internacional decorrente do coronavirus. Na ocasião da sessão estavam presentes os membros: Sr. Deusde 
Queiroga Filho, na condição de Presidente do CONSAD e representante da Secretaria de Estado da 
Infi-aestrutura dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente; Sr. Fábio Andrade Medeiros, membro representante 
da Procuradoria Geral do Estado; Sr. Gilmar Marfins 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 Mbuquerque 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; Sr. Alessandro Rodrigues de Lemos Paula 
Marques, representante do Ministério da Tnfraestrutura 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 DOCAS/PB, Sr. Deusdete Queiroga Filho, vimos informá-los acerca da designação da da 
da 169° Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 23/07/2020, às 09:30h, por meio 
videoconferência, afim de que se possa apreciar a seguinte pauta: a) Movimentação Operacional do mês de 
junho de 2020; b) Movimentação Financeira do má de junho de 2020; c) Movimentação Processual dos 
processos da Companhia Docas da Paraíba — DOCAS/PB; d) Definição de Calendário de reuniões do CONSAD 
para o segundo semestre; e e) Outros Assunto". Iniciados os trabalhos, o Presidente do CONSAD conduziu a 
reunião, desejando as boas-vindas aos presentes. Ato continuo, ratificando os termos da última reunião, passou 
a deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item "a" da pauta de Reunião:  Restou apresentado o relatório 
operacional do mês de junho de 2020, sendo registrado o montante 91.402t (noventa e um mil e quatrocento 
e duas toneladas) movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 30% (trinta por cento) de 
granéis fiquidos e 70% (setenta por cento) de granéis sólidos; Ademais, foi informado que 09 (nove) navios de 
cargas operaram no Porto de Cabedelo no período de junho, sendo que dos nove, um não descarregou (navio 
Stena Pretnium), em decorrência dos tripulantes que estavam infectados pelo COV1D-19. Concluiu informando 
que 495t (quatrocentos e noventa e cinco toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de contêineres 
(DTA), tendo um acumulado nesse primeiro semestre de 14.166t (quatorze mil cento e sessenta e seis toneladas) 
de conteineres. Item "b" da nauta de Reunião:  Dando sequência, foi apresentado o relatório financeiro 
referente ao mês de junho/2020, no qual apresentou um (aturamento de R$1.089.265,27 (um milhão, oitenta e 
nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), sendo 63% (sessenta e três por cento) 
oriundas das tarifas portuárias e 37% (trinta e sete por cento) desse montante oriundos dos Contratos de ..: 111P 

Arrendamento. Registrou ainda que o acumulado do faturamento de janeiro a junho chegou a R$5.969.455,00 	
0 

 

(cinco milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais). No que tange as 	ta) 
despesas globais da competência do referido mês, restou efetuado o montante de R$990.983,00 (novecentos e 
noventa mil e novecentos e oitenta e três reais) incluindo ações judiciais e acordos, despesas com pessoal, 
impostos, contratos terceirizados, energia, água, telefonia, despesas administrativas, bem como manutenção e 
investimentos em infraestrutura, dentre outros. Concluindo a análise financeira, foi registrado que o mês de 
junho finalizou com um saldo em caixa de R$951.099,00 (novecentos e cinquenta e um mil e noventa e nove 
reais). Item "c" da nauta de Reunião: Quanto à movimentação processual, a Diretora Presidente informou que 
não houve movimentação de grande relevância nos processos em que a Companhia Docas/PB figura como parte. 
Item "d" da pauta de Reunião:  Ainda com a palavra, a Diretora Presidente, Gilmara Temóteo, visando melhor ALEssmpRo 

organização na agenda de reuniões fixas realizadas nesta Companhia, apresentou aos senhores conselheiros irma„ts  
proposta de calendário de reuniões ordinárias para o segundo semestre de 2020, com datas pré-estabelecidas. 
para análise e aprovação dos Conselheiros, sendo aprovada por unanimidade dos presentes, passando a ser parte ,Te„Fric,  
integrante desta ata (anexo 1). Na ocasião registrou-se que no caso de impossibilidade de participação em reunião ==- 
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do CONSAD na data estabelecida no referido calendário, o conselheiro deverá comunicar com antecedência 
para a possibilidade de alteração de data que deverá ser acordada entre todos os conselheiros. Item "e" da pauta 
de Reunião:  No que se refere aos assuntos gerais, a Diretora Presidente comunicou que trará apenas quatro 
informativos para ciência dos senhores conselheiros. Assim, passou a relatar o Primeiro Item: De 
conhecimento aos Conselheiros acerca da deliberação em reunião da Comissão Estadual de Segurança Púb 
nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis no Estado da Paraíba — CESPORTOS, ocorrida no dia 22/07/2 
com a participação dos representantes titulares e/ou suplentes daquela Comissão, a qual é composta p 
seguintes órgãos: Companhia Docas da Paraíba, Capitania dos Portos da Paraíba, Polícia Federal, Rece 
Federal, Agência Nacional de Transportes Aquaviários-ANTAD e Secretaria de Estado da Segurança e da 
Defesa Social. Tal deliberação foi a aprovação, por unanimidade, do Plano de Segurança Portuária e Estudo de 
Avaliação de Riscos do Porto de Cabedelo, conforme Nota Técnica n°1/2020/CESPORTOS-
PB/COMPORTOS/MJ, elaborada pelo membro da ANTAQ, onde elenca todos os item que foram atendidos 
pela Companhia Docas que estavam pendentes desde a última fiscalização realizada no Porto de Cabedelo pela 
CONPORTOS, sendo todos eles sanados. Na ocasião, considerando que todas as irregularidades foram sanadas, 
a CESPORTOS opinou pela expedição de Declaração de Cumprimento das normas de segurança em favor da 
instalação portuária do Porto de Cabedelo, administrado pela Companhia Docas da Paraíba. Informou ainda que 
a Companhia será oficiada para promover, no prazo de noventa dias, a atualização do Plano de Segurança 
Portuária e Estudo de Avaliação de Riscos, incluindo o risco cibemético. Segundo Item: informe acerca de u 
pendência da última reunião, referente ao processo judicial eivel movido pela Companhia Docas/PB em desfav 
da empresa Terminal de Armazenagem da Paraíba Ltda - TEAPA, inscrito no CNPJ sob o n°26.661.794/0001-
28. Informou-se que, conforme orientação dada na última reunião deste Conselho, a considerar que a citada 
empresa pagou a multa junto à ANP e que a referida ação judicial ainda estava tramitando, o departamento 
jurídico da DOCAS/PB manteve contato com o advogado da empresa em menção, oportunidade em que restou 
decidido peticionar conjuntamente nos autos requerendo a extinção do processo em razão da realização do 
pagamento da multa pela TEAPA, renunciando os patronos das partes à verba sucumbencial, bem como 
solicitando a dispensa desta Companhia do pagamento de custas remanescentes, com base no art. 90, § 3°, do 
CPC. Terceiro Item: Como já é do conhecimento dos conselheiros, existe a determinação do Ministério Público 
do Trabalho - MPT para a realização de Concurso Público na DOCAS/PB visando a regularização do quadro de 
funcionários desta Companhia. A DOCAS/PB havia apresentado proposta ao MPT para a realização de concurso 

proposta do concurso público, isso porque esta Companhia contratou uma empresa especializada que está 
atualizando o organograma e instrumentos regulatórios da gestão de pessoas (Estatuto Social, Regimento Interno 

com 15 vagas para empregos efetivos, mantendo alguns cargos em comissão de chefia, direção ou 
assessoramento, e na última audiência realizada com o Procurador do Trabalho, Dr. Flávio Gondim, e também 
com o Procurador do Estado, fora solicitado mais um prazo para que a DOCAS/PB pudesse apresentar nova 

e Regulamento de Pessoal) e desenvolvendo um sistema de avaliação de desempenho dos servidores desta 
Companhia. Após a conclusão desse trabalho, o mesmo será apresentado ao Conselho para aprovação dos 
senhores e posteriormente apresentado ao Procurador do Trabalho com uma nova proposta de Concurso Público, 
sendo a sugestão acatada pelo procurador, na ocasião da audiência. Quarto Item: Deu-se ciência aos 
Conselheiros acerca da reunião ocorrida com o Procurador do Estado, Dr. Paulo Márcio, ocasião em que fora 
encaminhada minuta de petição, para procedimento de análise do procurador e ajustes necessários, para, 
seguidamente, a PGE dar prosseguimento ao processo na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 
Federal - CCAF, visando a devolução dos três servidores remanescentes da extinta PORTOBRÁS que ainda 
permanecem prestando serviços na DOCAS/PB. Quinto Rent Informou-se, ainda, que a Companhia Docas/PB 
está passando por uma severa fiscalização por parte da Coordenação Regional de Inspeção do Trabalho Portuário 
e Aquaviário na Paraíba — Ministério da Economia, razão pela qual a DOCAS/PB recebeu notificações com 
dezenas de itens a serem cumpridos, mas que, com a colaboração de toda a equipe em uma força tarefa, está se 
atendendo a todas as demandas, com exceção de uma, em decorrência do assunto ser novo para esta Companhia, AIESSANDRO 

como "apresentar estudo da atmosfera explosiva", estando esta Companhia com dificuldade em conseguir ['E M O 5 PU= 

empresa especializada para apresentar orçamento para a elaboração do citado estudo. Sexto Item: Deu ciência 
aos Conselheiros presentes da reunião que teve com auditores do TCU acerca da concessão ao privado do Fie—
Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo, onde foi passada todas as informações e esclarecimentos possíveis 
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àqueles agentes, interessados em entender o posicionamento da DOCAS acerca da referida concessão, se afetaria 
de alguma forma as operações do Porto. Ocasião em que a Diretoria Presidente demonstrou ser muito importante 
a operacionalização daquele terminal o que trará mais emprego para a população de Cabedelo, 
consequentemente melhorando a economia do município e do estado, mais lembrando da necessidade de ser 
assegurada a continuidade de utilizando pelo Porto de Cabedelo dos dois cabeços de amarração daquele cais 
pesqueiro quando da atracação de navio no berço 107, possibilitando, assim, a atracação, ao mesmo tempo, de 
três navios no Porto de Cabedelo. Na ocasião, fez uso da palavra o Conselheiro Alessandro Marques, trazendo 
alguns informes acerca da assinatura do Termo de Aceitação Provisória das áreas por parte do Consórcio 
Nordeste previsto para até 21 de setembro de 2020. Oportunidade em que indagou à Diretora Presidente quanto 
a atualização dos projetos de infraestrutura portuária. A mesma respondeu informando que o Projeto de Combate 
a Incêndio já se encontra atualizado e em fase de licitação por parte da SUPLAN. Já os projetos Elétrico e 
Hidráulico estão na fase de contratação de empresa para sua atualização. Disse ainda que a intenção é fazer um 
único bloco com os demais projetos a serem atualizados, a fim de que se resolva num único processo licitatório. 
Continuando, concluiu informado do investimento que fez em novos equipamentos de tecnologia mais avançada 
(câmera e microfone) para serem utilizados nas videoconferências realizadas na sala de reuniões. Fez registro 
acerca da reportagem transmitida no último domingo em jornal de grande visibilidade, noticiando sobre um 
navio que já havia percorrido diversos portos na costa brasileira tentando atracar, sendo o Parto de Cabedelo o 
primeiro a ser solicitada a autorização para atracar justificando a necessidade de realizar reparos na embarcação 
e de abastecer com água potável, tendo sido negada sua atracação, uma vez que em contato com um agente 
marítimo chegou-se a conclusão de que seria uma embarcação muito suspeita. Sendo assim, 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 encenada com a respectiva subscrição de 
todos os presentes esta Ata serão extraídas 03(três) vias de igual teor e forma para os fins legais. 

Cabedelo/PB, 23 de Julho de 2020. 

Gilmara Pereira Te ,teo 
Diretora Presidente ir: Docas - PB 
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CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020 

APROVADO NA 169 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD EM 23 DE JULHO DE 2020 

MÊS DATA DIA DA SEMANA 
JULHO 23 Quinta-feira 

AGOSTO 19 Quarta-feira 
SETEMBRO 28 Quarta-feira 
OUTUBRO 22 Quinta-feira 

NOVEMBRO 19 Quinta-feira 
DEZEMBRO 16 Quarta-feira 

Cabedelo, 23 de julho de 2020. 

Crt) 
Giltuara Peresra Tentóteo 
Diretora Presidente Docasfl  

D usdet Queiroga Filh 
esiden e do CONSAD 

Representante cia SEIRHMA 

Joyce Terto •e eselros 
Secretária Executivo do CONSAD 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

