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1　しOCAしきHORAEDATA

"　Video Confe胎ncia 「ealizada atravさs da platafoma: teamS.microsoft.com, aS 9:00 hs do

dia dezenove de ma「eo de dois mil e vinte e um.

2　COMPOS!CÅo DO CONSEしHO / ABERTuRA DOS TRABAしHOS

O ConseIhO Fiscal ab血os trabalhos nesta data, COmPOstO PeIos seguintes membros

efetivos: CIaudete Soares Tava「es, Francisco Xavie「 Monteiro da Franca e Ricardo

Medei「OS de Quei「OZ.

3　QUORUM

。　P「esentes os Conselhei「OS Claudete Soa「es Tava「es, F「ancisco Xavie「 Montei「o da

Franca e Rieardo Medei「OS de Queiroz, COnfome consta do finaI da presente Ata,

4　ORDEMDODiA

・ Relat6rio Anuai da Administ「aeao e Demonst「a?6es Financejras do exe「cicjo de 2020

Foram ve両cados o ReIat(緬o Anual da Administra辞o e as demonstrae6es financei「as

encerradas no exe「cicio socia1 2020, aS quais ab「angeram o Balaneo Patrimonia看,

Demonst「a辞O do Resuitado do Exe「cicio, Demonstra?aO do Fluxo de Caixa,

Demonstra辞o das Muta96es do Pal鵬m釦io Liquido e nctas expIica恥as. O Balaneo

Patrimonial monta a quan抽de R$ 104.743.460,88 (CentO e quatro milh6es setecentos e

qua「enta e t「台s mil quat「ocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos) tanto para o

Ativo quanto pa「a o Passivo.

. Relat(帥o da Auditoria lndependente

Envio peI魯BR Aud融高a & Consu舶「屯S梅　EPP do Re由胸io C軌真部StanCiado de

Audito「ja para aprovaeao do baIaneo e demajs demonstrag6es contabeis do exercicjo de

2020, Onde fez consta「 SuaS COnSidera96es e recomendaE6es.

・ Emissao do Pa「ecer do Conselho Fiscat sobre as demonstra96es軸ancei「as enceげadas

em 31 de dezembro de 2020

Apds questionamentos dos pontos relatados no ReIat(帥o de Auditoria, 「eIativos a ajustes

recomendados pela Auditoria e esclarecjmentos por parte da Contadora, eSte Conselho

emitiu章COm aS devidas 「essalvas seu parece「, Cujo teo「 transcrevemos:

PARECER DO CONSELHO FISCAし

Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA DOCAS DA PARAiBA, P「OCede「am ao

exame do ReIat(緬o da Administ「a車O e das Demonstrap6es Financei「as da Companhia

relativas ao exe「cicio socia! ence町ado em 31 de dezembro de 2020, e decla「am que as

mesmas rep「esentam adequadamente em todos os aspectos 「elevantes a posi9aO

Patrimonjai e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2020, eXCetO quantO aOS
efeitos decorrentes das ressalvas indicadas no relatcho da Auditoria lndependente,

elabo昭do §Ob a responsabiIidade da BR Audjtoria & ConsuItoria S侶EPP, em 19 de

ma「?O de 2021. Portanto章OS Demonstrativos encontram-Se em COndi?6es de

apreciados pela Assembleja GeraI Ordinaria da Companhia.
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5　ASSUNTOS GERAiS

5葛1 Pauta da pr6xima reuれia○ ○oferente ao exe「cicio de 2021

● Ani軸se: Balancete, FIuxo de Caixa. Demonst「ativo Fatu「amento. ReIat(緬o de Contas a

Recebe「, Estoques, ParceIamentos e Fomecedores 「efe「ente fevereiro佗021 ;

. Conhecimento do Estatuto Social e Regimento inte「no, e SuaS alte「a?6es, ReguIamento

Intemo de Licitag6es, Contratos e Conv台nios da Companhia e C6digo de Conduta;

・ Ve軸ca錠O da Regula「idade Fiscal da Companhia jlIntO aOS 6「gaos fazendarios da Uniao,

Estado e Municipio, do FGTS, do TST 「efe「ente d6bitos trabaihistas e adimpIemento na

PreSta辞O de contas de Conv台nios Federais.

6　ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a trata「, foi oferecida a paiav「a a quem quisesse faze「 uso, e COmO

njngu色m se manifestou foi encerrada a 「euni紅Iavrando-Se eSta ata a quaI apbs Ijda e

aprovada foi assinada peIos memb「OS PreSenteS置

Joao Pessoa - PB, 19 de ma「eo de2021.


