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ATA DA 167' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 
DOCAS DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2020. 

Aos 20 (vinte) dias do mês de maio do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09h30m horas, a partir da 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 membro 
do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA para a realização 
da 16? 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, as reuniões estão sendo realizadas 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 Lune Gomes da Costa, representante dos Acionistas 
Minoritários; Sr. Márcio Albuquerque Madruga, representante da Classe Empresarial; Sra. Gihnara 
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 DOCAS/PB, Sr. Deusdete Queiroga Filho, vimos informá-los acerca da designação da 
data da 167' Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 20/05/2020, às 09:301,, a partir 
da sala de reuniões da Companhia Docas do Estado da Paraíba, localizada na Rua Presidente João Pessoa, 
S/Isr, Centro - Cabedelo - Paraíba, a fim de que se possa apreciar a seguinte pauta: a) Movimentação 
Operacional do mês de abril de 2020; b) Movimentação Financeira do mês de abril de 2020; c) 
Movimentação Processual dos processos da Companhia Docas da Paraíba — DOCAS/PB; e d) Assuntos 
Gerais. Iniciados os trabalhos, o Presidente do CONSAD conduziu a reunião, desejando as boas-vindas aos 
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presentes. Ato contínuo, ratificando os termos 	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 abril de 2020, 
sendo registrado o montante 61.659t (sessenta e um mil e seiscentos e cinquenta e nove toneladas) 
movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 29% (vinte e nove por cento) de granéis 
líquidos e 71% (setenta e um por cento) de granéis sólidos; Ademais, foi informado que 06 (seis) navios de 
cargas operaram no Porto de Cabedelo no período de abril, e que 2,352t (dois mil e trezentos e cinquenta e 
duas toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de contêineres. Item "b" da pauta de 
Reunião:  Dando sequência, foi apresentado o relatório financeiro referente ao mês de abril/2020, no qual 
apresentou um faturamento de R$741.688,41 (setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito 
reais e quarenta e um centavos), sendo R$366.021 oriundas das tarifas portuárias e R$375.667 oriundos dos 
Contratos de Arrendamento. No que tange as despesas globais da competência do referido mês, restou 
efetuado o montante de R$1.006.271 (um milhão, seis mil, duzentos e setenta e um 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 fmanceira, foi registrado que o mês de abril finalizou com um saldo em caixa de 
R$896.465 (oitocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais). Fazendo uso da palavra, 
observando a queda na movimentação operacional, o Conselheiro Gilmar Martins, indagou à Diretora 
Presidente se a diminuição de cargas é em decorrência do isolamento social por conta da pandemia e se já foi 
possível a Diretoria da DOCAS/PB elaborar um Plano de Contingenciamento. Em resposta, a Presidente 
Gilmara Temóteo disse que a diminuição de cargas não é consequência da pandemia, mais sim pela 
sazonalidade da movimentação de cada carga, que possivelmente os impactos decorrentes da pandemia serão 
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sentidos a partir do mês seguinte. Quanto ao Planejamento de Contingenciamento, o mesmo está pronto e 
será encaminhado para conhecimento do Conselho e apresentado na próxima reunião, o qual demonstra três 
cenários de redução de receita, e consequentemente despesas. Item "c" da pauta de Reunião:  Quanto a 
Movimentação processual, a Diretora Presidente informou que não houve movimentação processual 
considerando que todos os prazos estão suspensos em decorrência da pandemia. Item "d" da'anta de 
Reunião:  No que se refere aos assuntos gerais, a Diretora Presidente passou a relatar sobre o primeiro ite 
que trata dos beneficios/auxilios recebidos pelos funcionários da Companhia Docas/PB, assunto este j 
discutido em reunião anterior. Na oportunidade, informou aos Conselheiros do recebimento do Parecer n 
973/PGE-2020-H emitido pela PGE em 12 de maio de 2020, o qual opina pela realização de Acordo 
Coletivo de Trabalho com o sindicato da categoria a fim de regularizar tal concessão. Na ocasião, fez uso da 
palavra o Conselheiro Fábio Andrade, o qual enfatizou que os pareceres da PGE não são para aprovar 
questões passadas, ou seja, são pareceres orientativos para questões que estão sendo pleiteadas. Na 
oportunidade, a Diretora Presidente disse que como atual gestora, ao detectar falhas antigas de gestões 
anteriores da Companhia, vislumbrou a necessidade de trazer ao conhecimento e para decisão do Conselho 
Administrativo. Fazendo uso da palavra, o Presidente do CONSAD disse compreender a atitude da Diretora 
Presidente, sugerindo que o assunto seja reavaliado pela DOCAS/PB e se necessário, será discutido com o 
Procurador Lúcio Landim, emissor do parecer, com o intuito de sanar as questões. Passando para o segundo 
item de assuntos gerais que trata acerca do pagamento de 13° salário aos membros do CONSAD e CONFIS, 
a Diretora Presidente informou que ainda não recebeu o parecer da PGE, assim, a pauta voltará a ser 
analisada após orientação daquela Procuradoria. Seguindo para o terceiro item, como também ainda não foi 
apresentado Parecer pela PGE, a questão do recolhimento da cota patronal do INSS para os membros do 
CONSAD e CONFIS voltará a pauta deste Conselho de Administração. Em seguida prosseguiu para quarto 
item de assuntos gerais que trata da concessão de adicional de risco portuário aos ocupantes de cargo 
comissionados da DOCAS/PB. Considerando que a PGE ainda não respondeu a nossa consulta, o assunto 
será discutido em outra oportunidade, tão logo recebamos o parecer da Procuradoria Geral do Estado. 
Continuando, foi tratado sobre o quinto item dos assuntos gerais, ocasião em que a Diretora Presidente 
informou que após avaliação da Atualização do Projeto de Combate a Incêndio por parte dos Corpo Técnico 
dos Bombeiros Militar, a DOCAS/PB recebeu laudo solicitando alguns ajustes no projeto o que já está sendo 
providenciado pela empresa contratada para elaboração do projeto e responsável pela referida atualização. 
Fez ainda o registro da prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias da autorização dos Bombeiros, 
considerando que as obras de construção civil foram suspensos por força da pandemia do Coronavírus. 
Dando sequência a pauta, sexto item dos assuntos gerais, foi dado conhecimento aos presentes da indicação 
de membro representante do Ministério da Infraestrutura para compor o Conselho de Administração, 
conforme Oficio do M1NFRA endereçado ao Presidente deste CONSAD. Na ocasião, registrou ainda que 
estamos com pedido de renovação do Convênio de Delegação sendo avaliado por aquele ministério, e que o 
mesmo vem enfatizando a importância do ministério em compor uma cadeira no CONSAD da Companhia 
Docas/PB, na renovação do Convênio a ser prorrogado. Na ocasião, o Presidente do CONSAD se manifesta 
a favor de conceder uma cadeira ao MINFRA, bem como o Conselheiro Mareio Madruga, seguindo da 
concordância dos demais, devendo ser adotada as devidas providencias para alteração do Estatuto Social. A 
Presidente Gilmara informou ainda que na última reunião do Conselho de Autoridade Portuária, foi discutido 
e acordado que o representante daquele ministério no CONSAD participaria das reuniões por 
videoconferência para não onerar a situação financeira da DOCAS/PB. Seguindo para o sétimo item dos 
assuntos gerais, a Diretora Presidente falou da estadia do navio petroleiro Stena Premium atracado no Porto 
de Cabedelo, o qual está cumprindo período de quarentena em decorrência de tripulantes infectados com o 
COVID-19 naquela embarcação. Continuando, a fim de esclarecer os impasses quanto ao valor que será 
cobrado pelo período de atracação, apresentou aos senhores conselheiros a Tabela de Tarifas Portuárias 
praticada no Porto de Cabedelo, informando que na referida tabela existe previsão especifica para navios que 
adentrem o Porto com outros fms que não a movimentação de carga, no entanto, não há definição da 
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periodicidade para a cobrança desta tarifa, a hipótese se aplica ao caso do Stena Premium, o qual solicitou 
autorização para atracação em decorrência de tripulantes doentes. Informou ainda, que em virtude da 
situação excepcional, será realizada consulta à ANTAQ acerca da definição da devida aplicação e 
metodologia de cálculo a ser adotada a estadia do Navio Stena Premium, atracado no Porto de Cabedelo 
desde o dia 27.04.2020. Após discursões, foi sugerido pelos senhores conselheiros que a DOCAS/PB finne 
acordo com a empresa para apresentação de calção, com o valor calculado com base na Tabela 1, por meio da 
seguinte metodologia de cálculo ((R$ 2,18 x 40 ton x 24h) + 5% de ISS) por dia atracado, e após 
manifestação da ANTAQ a empresa e a Companhia Docas/PB realizam os devidos ajustes de pagamento 
para mais ou para menos. Dando sequência a pauta, foi tratado o oitavo item dos assuntos gerais que versa 
sobre vandalismos ocorridos na área do TEXIM denominada AE-11, informando que após ter dado ciência à 
ANTAQ, a mesma determinou que a Companhia Docas procedesse à guarda e vigilância da referida área, 
enquanto a arrendatária não tomasse as providências cabíveis e ocupasse efetivamente a área. Tendo a 
DOCAS/PB tomado as devidas providência, no sentido de fechar o muro com alvenaria onde foi furtado o 
portão, bem como colocou cerca de concertina para impossibilitar o acesso dos vândalos, além de limpeza 
manual interna e poda das arvores de médio porte, dentre outras providências realizadas. Finalizando a pauta 
com o nono item dos assuntos gerais, a Diretora Presidente da DOCAS/PB deu ciência aos Conselheiros de 
reunião que ocorrerá no dia seguinte ao da presente reunião, quinta-feira, 21/05/2020, com os representantes 
das empresas que formam o Consórcio Nordeste (Raizen Combustíveis S.A, Petrobras Distribuidora S.A e 
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.) onde será apresentado o cronograma de assunção das áreas pelo 
Consórcio Nordeste. De contínuo, 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 ass ii a sessão foi encerrada com a respectiva subscrição de todos os presentes. Desta Ata 
serão 	Mas 03 s) vias de igual teor e forma para os fins legais. 

Cabedelo/PB, 20 de maio de 2020. 

usd Queir a dho 
eside te do CONSAD 

Representante da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente 

`INIMENIO% 

4401".  Ebenéze un Go es Costa 
Representante do 	°instas Minoritários 

Gilmara Pereira Temóte 
Diretora Presidente da Doc.. - PB 

lho Santiago 
de Planejamento 

Marei 	qu ue Madruga 
Repre entante da Cl sse Empresarial 

Gilm 
Repre 

Geral do Esta o 	O 

a 	aanto o scimento 
presentante da Classe dos Trabalhadores 

Joyce 	e Medeiros 
Secretária Executivo do CONSAD 

3/3 


	00000001
	00000002
	00000003

