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Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 16

horas, reuniram-se os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

DOCAS DA PARAÍBA para a realização da 182ª reunião ordinária do CONSAD. Registra-

se que a reunião se deu por meio de videoconferência, em razão das medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus. 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 e do Meio Ambiente; 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;

Sr. Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques, representante do Ministério da

Infraestrutura 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 182ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração

para o dia 19/08/2021, às 16:00h, por meio de videoconferência, a fim de que se possa

apreciar a seguinte pauta: a) Movimentação Operacional do mês de julho de 2021; b)

Movimentação Financeira do mês de julho de 2021; c) Movimentação Processual dos

processos judiciais da Companhia Docas da Paraíba - DOCAS/PB; d) Informações acerca

dos investimentos previstos para o Porto de Cabedelo; e) Deliberação acerca do pagamento

retroativo do FGTS não recolhido dos servidores comissionados; f) Deliberação acerca da

celebração de novo Acordo Coletivo de Trabalho pleiteado pelo Sindicato dos Operários nos

Serviços Portuários da Paraíba; g) Outros Assuntos. Iniciados os trabalhos, o Presidente do

CONSAD conduziu a reunião, desejando as boas-vindas aos presentes, bem como justificou

a ausência do Procuradoria Geral do Estado, Sr. Fábio Andrade Medeiros, o qual

encontra-se em agenda oficial. Ato contínuo, 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 julho de 2021, sendo registrado o montante

90.957t (noventa mil e novecentos e cinquenta e sete toneladas) movimentadas através do

Porto de Cabedelo nesse período, sendo 40% (quarenta por cento) de granéis líquidos e

60% (sessenta por cento) de granéis sólidos. Ademais, foi informado que 06 (seis) navios de

cargas operaram no Porto de Cabedelo no período de julho. Concluiu informando que 2.328t

(duas mil trezentos e vinte e oito toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de

contêineres (DTA), tendo este tipo de operação acumulado no período de janeiro a julho

18.441t (dezoito mil e quatrocentos e quarenta e uma toneladas) movimentadas. Item "b" da

pauta de Reunião: Dando sequência, foi apresentado o relatório financeiro referente ao mês

de julho/2021, no qual apresentou um faturamento total de R$871.506,43 (oitocentos e

setenta e um mil, quinhentos e seis reais e quarenta e três centavos), sendo 53% (cinquenta
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e três por cento) oriundas das tarifas portuárias, 40% (quarenta por cento) desse montante

oriundo dos Contratos de Arrendamento e 7% (sete por cento) referente a outras receitas

como: armazenagem, DTA, rebocador/estadia, fornecimento de energia pesagem da

balança e taxa de expediente. No que tange as despesas globais da competência do

referido mês, restou efetuado o montante de R$1.349.376,00 (um milhão, trezentos e

quarenta e nove mil e trezentos e setenta e seis 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. Foi

registrado que o mês de julho finalizou com um saldo em caixa de R$959.353,00

(novecentos e cinquenta e nove mil e trezentos e cinquenta e três reais). Concluindo a

análise financeira, foi informado que o acumulado do faturamento de janeiro a julho chegou

a R$7.253,727,00 (sete milhões duzentos e cinquenta e três mil e setecentos e vinte e sete

reais). Na oportunidade, o Cons. Gilmar enfatizou que até o momento o mês de julho foi o

segundo mês de menor arrecadação no exercício de 2021. Com a palavra, a Cons. Gilmara

Temóteo informou que houve uma queda na movimentação de navios durante o período,

onde foram registrados apenas 6 navios no Porto de Cabedelo. O Presidente da mesa

indagou se teria uma causa específica para tamanha queda no faturamento, O Cons. Márcio

Madruga informou que setor portuário tem essa sazonalidade mesmo, geralmente

quando um mês é muito bom, o mês seguinte muitas vezes tem uma baixa. Item "c" da

pauta de Reunião: Quanto à apresentação da movimentação processual elaborada pelo

setor jurídico, a Diretora Presidente informou aos senhores conselheiros acerca das

principais movimentações, dentre elas, dos seguintes processos: Processos

Trabalhistas: 0000520-34.2021.5.13.0002 (José Fernandes Pinto X Docas): Pleito:

adimplemento das diferenças salariais relativas à revisão do valor da "Gratificação 5.5.1

PUCS, pagamento dos reflexos legais (Adicional de Tempo de Serviço, Adicional de Risco

Portuário, FGTS, Férias e 13º salário), justiça gratuita, recolhimento das importâncias

necessárias a título do INSS e IR, considerando todas as diferenças salariais omitidas.

Audiência de Instrução designada para o dia 22/09/2021. Valor estimado: R$60.000,00.

0000559-31.2021.5.13.0002 (José Fernandes Pinto X Docas): Pleito: implementação do piso

salarial de engenheiro; pagamento das diferenças salariais, vencidas e vincendas, entre o

valor devido e o valor quitado mensalmente; pagamento dos reflexos legais (Adicional de

Tempo de Serviço, Adicional de Risco Portuário, FGTS, Férias e 13º salário); justiça gratuita

e recolhimento das importâncias necessárias a título do INSS e IR, considerando todas as

diferenças salariais omitidas. Audiência designada para o dia 23/08/2021. Valor estimado:

R$60.000,00. 0000561-92.2021.5.13.0004 (Marco Antônio Vieira X Docas): Pleito: adicional

de risco portuário; férias em dobro e 1/3 constitucional; férias proporcionais no período de

dezembro/2020 a julho/2021, FGTS, justiça gratuita e condenação de importâncias a título

INSS e IR, haja vista pagamentos intempestivos. Audiência Inaugural designada para o dia

27/09/2021. Valor estimado: R$60.000,00. 0001088-71.2018.5.13.0029 (Dilton Rodrigues X

Docas): Pleito: FGTS, adicional de risco portuário, isonomia salarial e multa pelo atraso no

pagamento. de rescisão trabalhista. A Docas fora condenada a pagar FGTS. Processo

arquivado.  Valor  est imado: R$20.000,00.  Processos Tr ibutár ios:  0000771-
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76.2010.8.15.0731-IPTU-2003, 2004 e 2005 (Município de Cabedelo X Docas): O Município

peticionou requerendo o prosseguimento do feito com realização de bloqueio. Fora realizado

bloqueio na conta da Docas no valor de R$ 16.705,24. A Docas vai opor Embargos à

Execução. Valor estimado: R$ 16.705,24. Item "d" da pauta de Reunião: Informações acerca

dos investimentos em infraestrutura e atualização de projetos previstos para o Porto de

Cabedelo. Neste momento a Cons. Gilmara Temóteo passou a fazer uma breve

apresentação acerca dos investimentos: Recuperação e reforma dos armazéns. Status:

Projetos atualizados. Valor previsto: R$9.568.694,98. Rede Hidráulica. Status: Projeto

atualizado. Valor previsto: R$1.683.573,84. Rede elétrica. Status: Projeto atualizado. Valor

previsto: R$4.242.092,96. Combate a Incêndio. Status: Construção das instalações: obra

concluída. Conclusão das instalações: licitando pela SUPLAN. Valor previsto:

R$1.931.104,91. Pavimentação: Status: Termo de Referência em elaboração. Valor previsto:

ainda a definir. Valor total previsto dos investimentos: R$17.425.466,69. Neste momento, fez

uso da palavra o Presidente do Consad,  Sr. Deusdete Queiroga o qual indagou acerca da

atual situação da obra de combate a incêndio, tendo sido informado, pela Cons. Gilmara,

que na última semana uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou visita técnica na obra,

tendo ficado bastante satisfeito com o que foi executado até o momento. Informou ainda que

a SUPLAN está prestes a retomar a obra para conclusão da última fase do projeto.

Concluiu, informando que nos próximos sete dias será publicado o aviso de licitação para a

obra de reforma dos armazéns. Item "e" da pauta de Reunião: Deliberação acerca do

pagamento retroativo do FGTS não recolhido dos servidores comissionados da Companhia

Docas da Paraíba. Nesse momento, fez uso da palavra o Cons. Gilmar Martins o qual

ponderou acerca da ausência do Procurador Geral do Estado, Fábio Andrade, o que

prejudicaria a análise e deliberação dos itens "e" e "f" da pauta, ocasião em que sugeriu que

referidos itens fossem retirados de pauta, ficando para a próxima reunião do conselho

quando tiver com sua totalidade de conselheiros presentes. Nesse momento, o presidente

da mesa acatou a sugestão, bem como os demais membros presentes. Item "f" da pauta de

Reunião: Deliberação acerca da celebração de novo Acordo Coletivo de Trabalho pleiteado

pelo Sindicato dos Operários nos Serviços Portuários da Paraíba. Item retirado de pauta,

conforme justificativa acima. Antes de dar início ao próximo item da pauta, o Cons.

Alessandro Marques sugeriu incluir na apresentação que será encaminhada aos Senhores

Conselheiros, planilha com os valores propostos do reajuste salarial, bem como os valores

referentes aos encargos sociais acerca desse reajuste, demonstrando o impacto financeiro

na folha de pessoal, além de incluir o saldo financeiro em caixa. Na ocasião, o Presidente do

Consad sugeriu fazer uma reunião extraordinária para a deliberação acerca desses

assuntos, a ser marcada tão logo a documentação seja encaminhada para análise prévia

dos conselheiros, sendo a sugestão acatada por todos os presentes. Item "g" da pauta de

Reunião: Assuntos Gerais. Na oportunidade, a Diretora Presidente deu ciência aos

conselheiros de um ofício encaminhado ao Presidente do Consad com a solicitação de

criação de uma Comissão Operacional ligada à Gerência de Operações, composta por cinco

integrantes, sendo um presidente e quatro conselheiros, com gratificação nos valores de

R$1.000,00 e de R$800,00, respectivamente. Nesse momento, o Presidente do Consad, Sr.
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Deusdete Queiroga sugeriu que, considerando tratar-se de novas despesas, que este

assunto também seja retirado da pauta, ficando para a próxima reunião extraordinária,

solicitou ainda que fosse feito ofício direcionado aos membros do CONSAD. Continuando, a

Diretora Presidente, Gilmara Temóteo deu ciência aos Srs. conselheiros da visita/vistoria

realizada pelos membros da CONPORTOS e CESPORTOS/PB no último mês de março,

onde foram constatadas mais de vinte "não conformidades" no que diz respeito as normas

internacionais de segurança portuária, sendo dado prazo de 90 dias para saná-las, tendo a

DOCAS/PB cumprido todas antes do prazo, ocasião em que recebeu nova fiscalização

daquelas comissões, onde foi constatado o cumprimento total das não conformidades.

Finalizando os assuntos gerais, a Cons. Gilmara Temóteo deu ciência aos senhores

conselheiros que a Secretaria Nacional de Portos informou da conclusão do EVTEA da área

AE-14, a qual estará no próximo bloco de licitações do Ministério da Infraestrutura. A

referida área atualmente encontra-se arrendada à empresa Mineração Coto através de

contrato de transição. Continuando, o Presidente do Consad franqueou a palavra, não tendo

quem dela fizesse uso, foi encerrada a presentes sessão sendo lavrada e assinada a

presente ata por todos os presentes. Desta Ata serão extraídas 03(três) vias de igual teor e

forma para os fins legais.

Cabedelo/PB, 19 de agosto de 2021.
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Joyce Terto de Medeiros

Secretária Executiva do CONSAD

Diretoria

Deusdete Queiroga Filho

Presidente do CONSAD

Conselho de Administração

Gilmara Pereira Temoteo

Conselheiro - Presidente da DOCAS/PB

Diretoria

Gilmar Martins de Carvalho Santiago

Conselheiro representante da SEPLAG

Gabinte do Secretário de Estado da SEPLAG

Maria José Jacinto do Nascimento

Conselheira representante da Classe dos Trabalhadores

Financeiro

Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques

Conselheiro representante do Ministério da Infraestrutura

Conselho de Administração

Ebenezer Luna Gomes Da Costa

Conselheiro representante dos Acionistas Minoritários

Conselho de Administração

Marcio Albuquerque Madruga

Conselheiro representante da Classe Empresarial

Conselho de Administração
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