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ATA DA 164° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA 

REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 14:30 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, s/n, Centro, Cabedelo - PB, reuniram-se, 
ordinariamente, os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DO 
DA PARAÍBA, estando presentes os senhores: Deusdete Queiroga Filho, na condição de Pres 
do CONSAD e representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos 
Meio Ambiente (SEIRHMA); Gilmara Pereira Temóteo, Presidente da Companhia Docas da ParaiTi a 
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 Lima Gomes da Costa, representante dos Acionistas Minoritários; Márcio Albuquerque 
Madruga, representante da Classe Empresarial; Maria José Jacinto do Nascimento, representante d 
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, Si'. Deusdete Queiroga Filho, vimos informa-los acerca da designação da data da 164° 
Reunião Ordinária do Conselho de Administração, que se realizará no próximo dia 20/02/2020 (quinta-
feira), às 14:30h, 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 janeiro de 2020; b) Movimentação Financeira do mês 
de janeiro de 2020; c) Movimentação Processual dos processos da Companhia Docas-PB; d) Outros 
assuntos". Iniciados os 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 Temoteo, 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 janeiro de 2020, sendo registrado o montante 78.450t (setenta e oito mil e quatrocentos e 
cinquenta toneladas) movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 41.479t 
(quarenta e um mil e quatrocentos e setenta e nove toneladas) de granéis líquidos e 36.97 lt (trinta e seis 
mil novecentos e setenta e uma toneladas) de granéis sólidos; Ademais, foi informado que 04(quatro) 
navios de cargas operaram no Porto de Cabedelo no período de janeiro, e que 4.24 It (quatro mil 
duzentos e quarenta e uma toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de contêineres. Item 
"b" da nauta de Reunião:  Dando sequência, foi apresentado o relatório financeiro referente ao mês 
de janeiro/2020, no qual apresentou um faturamento de R$1.113.280,16 (um milhão cento e treze mil 
duzentos e oitenta reais e dezesseis centavos), sendo R$494.106 oriundas das tarifas portuárias e R$ 
619.174 oriundos dos Contratos de Arrendamento. No que tange as despesas globais da competência do 
referido mês, restou efetuado o montante de R$1.147.997 (um milhão cento e quarenta e sete mil e 
novecentos e noventa e sete reais) incluindo, ações judiciais e acordos, despesas com pessoal, impostos, 
contratos terceirizados, energia, água e telefones, despesas administrativas, bem como manutenção e 
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investimentos em infraestrutura, dentre outros. Concluindo a análise financeira, foi registrado que o mês 
de janeiro finalizou com um saldo em caixa de R$926.834 (novecentos e vinte e seis mil e oitocentos e 
trinta e quatro reais). Na ocasião, foi feita uma breve apresentação do relatório de Planejamento para 
2020. Item "c" da pauta de Reunião:  Para tratar do terceiro item da pauta, a Diretora Presidente 
solicitou nesse momento a presença da Advogada Mércia Macedo, coordenadora Jurídica, para qu 
mesma realizasse a Apresentação do Passivo das Ações Trabalhistas e Tributárias da Comp 
Docas/PB. Nesse momento, fazendo uso da palavra, Dra Mércia passou a relatar sobre a movimenta 
processual, dando destaque a efetivação do pagamento total da Taxa da Coleta de Resíduo — TCR 
devido pela DOCAS/PB à Prefeitura Municipal de Cabedelo referente ao período dos últimos cinco 
anos. Falou ainda, do Processo de execução referente ao 1PTU, cuja defesa da DOCAS está embasada 
na imunidade tributária, aguardando julgamento do Recurso Extraordinário apresentado pela 
DOCAS/PB. Seguidamente relatou sobre o processo trabalhista de ex-comissionado, Sr. Matheus 
Câmara, o qual ganhou na primeira instância, tendo a Companhia Docas recorrido, bem como d 
concursado Sr. José Caetano o qual requereu na justiça o retroativo do plano de saúde, tendo a justiça 
julgado improcedente o referido pedido. Item "d" da pauta de Reunião: No que se referem os 
assuntos gerais, a Diretora Presidente, Sra Gilmara Temoteo tratando do primeiro item deu ciência aos 
conselheiros que no último dia 05 de fevereiro a Receita Federal realizou inspeção nas dependências do 
Porto de Cabedelo, com o objetivo de averiguar o cumprimento das normas de alfandegamento. Após 
averiguação de todas as áreas do Porto, a exemplo das entradas de acesso, sistema de controle de acesso, 
segurança portuária, sistema de CFTV, o qual é integrado ao sistema da Receita Federal, dentre outros, 
foi enfatizado pelos referidos fiscais, a ausência de scanner para containeres, cuja exigência está 
expressa no Art. 14 da Portaria RFB n° 3.518/2011, tendo os agentes, naquela ocasião, informado que a 
Companhia Docas/PB já foi advertida por duas vezes, podendo ocorrer numa próxima advertência, a 
decisão de suspender as operações de containeres no Porto de Cabedelo até que se adquira o referido 
equipamento. Na ocasião, o Presidente do CONSAD indagou se foi realizado um levantamento dos 
custos para uma possível aquisição e/ou locação de um scanner, sendo informado que esse estudo foi 
realizado, porém, ao avaliar o custo beneficio, chegou-se a conclusão de que não seria vantajoso 
nenhuma das opções, considerando a quantidade de containeres que hoje operamos no Porto d 
Cabedelo. Na ocasião, a Diretora Presidente, Gilmara Temoteo relatou que esse cenário mudaria, caso 
fosse confirmado uma nova operação de containeres pela Alpargatas, que está em fase de negociação 
com o operador portuário MARLOG, daí aumentaria consideravelmente a movimentação de containeres 
no Porto de Cabedelo. Na sequência dos assuntos gerais, deu ciência aos Conselheiros da reunião 
realizada com os representantes do Consórcio Nordeste no último dia 12/02, ocasião em que questionou 
aos representantes do Consórcio quanto a assunção das áreas decorrentes dos leilões, hoje arrendadas 
pela TRANSPETRO, PETROBRÁS e a RAIZEN por força de Contratos de Transição, cuja 
preocupação maior dessa autoridade portuária é não ocorrer desabastecimento de combustíveis nesse 
período de transição das áreas. Os mesmos justificaram que dentre outras problemáticas, vai existir o 
período de espera pela emissão das autorizações de funcionamento  por parte dos órgãos ambientais e 
reguladores, como Corpo de Bombeiros, Sudema, ANP, ANTAQ e Prefeitura de Cabedelo. Diante 
dessas justificativas, ficou decidido uma nova data (25/03/2020) para a realização de uma segunda 
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reunião com os representantes do Consórcio Nordeste, onde serão convidados também para participar 
cada diretoria dos órgãos ambientais para as devidas tratativas a fim de que todos tomem ciência da 
importância da agilidade nesse processo de autorização de funcionamento para cada terminal. Passando 
para o próximo item dos assuntos gerais, a Diretora Presidente relatou as providências que estão sendo 
adotadas diante da pandemia do coronavírus para evitar a contaminação dos trabalhadores portuários e 
usuários dentro da área portuária. Dando continuidade, passando a relatar sobre outro assunto, deu 
ciência aos Conselheiros da vistoria realizada pela equipa da DOCAS no imóvel disponibilizado pela 
Secretaria de Estado da Administração para possível mudança da sede administrativa da Companhia 
Docas da Paraíba, informando que foi constatado pela equipe técnica que o prédio da EEEF Major Sá 
Pereira, apresenta inúmeras inadequações para acolhimento de estrutura semelhante à da DOCAS/PB, 
uma vez que foi constatado comprometimento em toda estrutura do imóvel. Sequenciando a pauta, 
passou a ser tratado sobre lançamentos contábeis antigos no Balanço da DOCAS/PB. Na oportunidade, 
foi solicitada a presença da Contadora Ana Lúcia, a qual fez uso da palavra, relatando que após 
verificação minuciosa nas contas referente ao imobilizado da Companhia, foi encontrado contas com 
valores expressivos que demandam uma análise mais cuidadosa e com informações mais seguras para 
que possam permanecer na contabilidade ou serem alteradas, pois se tratam de lançamentos antigos, ou 
seja, realizados há mais de 20 (vinte) anos, com um total de R$ 11.163.644,44 (onze milhões cento e 
sessenta e três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Finalizando com o 
ultimo item dos assuntos gerais, a Diretora Presidente deu ciência aos demais conselheiros da decisão do 
MINERA sobre o pedido de incorporação ao quadro de pessoal da União Federal de servidores da ex-
Portobrás, que através do Parecer n° 00973/2019/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU de 14/01/2020, a 
Controladoria Geral da União opina pelo indeferimento do pedido. Finalizando, o Presidente do 
CONSAD, Sr. Deusdete Queiroga encerrou a presente reunião agradecendo a presença de todos, ficando 
estabelecido o di 24/03/2020 às 09:00h para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a ata foi 
lida, aprovada po unanimidade, e assim, a sessão foi encerrada com a respectiva subscrição de todos os 
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