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Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro 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 183ª 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. Fábio Andrade Medeiros, membro

representante da Procuradoria Geral do Estado, 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 183ª Reunião

Ordinária do Conselho de Administração para o dia 23/09/2021, às 16:00h, por meio de

videoconferência, a fim de que se possa apreciar a seguinte pauta: a) Movimentação

Operacional do mês de agosto de 2021; b) Movimentação Financeira do mês de agosto 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 da criação da Comissão de Apoio Operacional - COAPE; f)

Outros Assuntos. Iniciados os trabalhos, o Presidente do CONSAD conduziu a reunião,

desejando as boas-vindas aos presentes. 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 agosto de 2021, sendo

registrado o montante 127.021t (cento e vinte e sete mil e vinte e uma toneladas)

movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 27% (vinte e sete por

cento) de granéis líquidos e 73% (setenta e três por cento) de granéis sólidos. Ademais, foi

informado que 08 (oito) navios de cargas operaram no Porto de Cabedelo no período de

agosto. Concluiu informando que 2.785t (duas mil setecentos e oitenta e cinco toneladas) de

mercadorias foram movimentadas através de contêineres (DTA), tendo este tipo de

operação acumulado no período de janeiro a agosto 21.226t (vinte e um mil e duzentos e

vinte e seis toneladas) movimentadas. Item "b" da pauta de Reunião: Dando sequência, foi

apresentado o relatório financeiro referente ao mês de agosto/2021, no qual apresentou um

faturamento total de R$1.169.445,95 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos

e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo 54% (cinquenta e quatro por

cento) oriundas das tarifas portuárias, 37% (trinta e sete por cento) desse montante oriundo

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO DO ESTADO

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

2

D
O

C
O

F
I2

02
10

02
78

A

Assinado com senha por JOYCE TERTO DE MEDEIROS, MARCIO ALBUQUERQUE MADRUGA,
GILMARA PEREIRA TEMOTEO, EBENEZER LUNA GOMES DA COSTA, MARIA JOSÉ JACINTO DO
NASCIMENTO, FÁBIO ANDRADE MEDEIROS, DEUSDETE QUEIROGA FILHO, GILMAR MARTINS DE
CARVALHO SANTIAGO e ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS PAULA MARQUES em 01/12/2021 -
11:58hs.
Documento Nº: 699384-3898 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=699384-3898

https://pbdoc.pb.gov.br


dos Contratos de Arrendamento e 9% (nove 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$1.132.690,00 (um milhão, cento e trinta e dois mil,

seiscentos e noventa 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 agosto finalizou com um saldo em caixa de R$872.441,00 (oitocentos e setenta e

dois mil e quatrocentos e quarenta e um reais). Concluindo a análise financeira, foi

informado que o acumulado do faturamento de janeiro a agosto chegou a R$8.423.174 (oito

milhões quatrocentos e vinte e três mil e cento e setenta e quatro reais). Na oportunidade, o

Cons. Gilmar solicitou que fosse acrescentada uma última coluna à direita da planilha

(despesas mensais pagas) com o resultado acumulado do ano. Tendo a Diretora

Presidente, Gilmara Temóteo, informado que a solicitação será prontamente atendida. 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: Proc. 0000241-45.2021.5.13.0003 (Docas X União). Tutela Cautelar

Antecedente. Proc. 0000341-09.2021.5.13.0000: Ação Declaratória, com pedido de tutela de

urgência, visando a nulidade de termo de interdição lavrado pela Auditoria Fiscal do

Trabalho que interditou todos os armazéns do Porto de Cabedelo. A sentença revogou a

liminar anteriormente concedida e julgou improcedente a pretensão da Docas. A Docas

interpôs Recurso Ordinário e providenciou tutela cautelar antecedente, com pedido liminar,

para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Ordinário e autorizar o uso dos armazéns 2, 4A,

4B, 6A e 6B, contudo, fora indeferido o pedido liminar. A Docas interpôs Agravo Interno. A

União apresentou defesa. Aguardando julgamento. A União interpôs Recurso Ordinário.

Valor estimado: R$1.000,00. Proc. 0000711-47.2019.5.13.0003: A Docas fora condenada a

pagar adicional de risco portuário + FGTS + cont. previdenciárias e honorários. A Docas

interpôs Recurso Ordinário, tendo este provimento parcial, reduzindo os honorários

sucumbenciais para o percentual de 10%. A Docas interpôs Recurso de Revista, cujo

seguimento fora denegado. A Docas interpôs Agravo de Instrumento, cujo seguimento fora

negado. Obs: Os depósitos recursais recolhidos pela Docas são suficientes para quitar a

dívida. Valor estimado: R$ 39.157,38. Proc. 0000653-04.2020.5.13.0005: Pleito: adicional de

risco portuário e FGTS. A sentença condenou a Docas a pagar o FGTS não recolhido e 5%

do valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, e condenou o Reclamante a

pagar 5% do valor líquido dos pedidos improcedentes a título de honorários sucumbenciais.

As partes interpuseram Recurso Ordinário. A decisão negou provimento ao recurso da

Docas e deu provimento parcial ao recurso do Reclamante para deferir o adicional de risco

portuário. O Reclamante opôs Embargos de Declaração para majoração dos honorários de

sucumbência, contudo, os mesmos foram rejeitados. A Docas vai interpor Recurso de

Revista. Valor estimado: R$ 104.628,25. Processos Tributários:  Proc. 0000185-

49.2004.8.15.0731 (ISS) (Município de Cabedelo X Docas). A Docas realizou parcelamento
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do ISS, sendo este finalizado em 18/01/2019. O município requereu a condenação da Docas

em honorários advocatícios em 20% (R$1.044.093,84). A sentença condenou a Docas ao

pagamento de custas e honorários. A Docas interpôs Recurso de Apelação. O acórdão deu

provimento ao recurso da Docas. O município apresentou Embargos de Declaração, os

quais foram rejeitados. O município interpôs Recurso Especial, contudo o mesmo fora

inadmitido. Certidão de Trânsito em Julgado em 31/08/2021. Valor estimado:

R$2.277.348,95. Proc. 0800706-43.20138.15.0731 -IPTU -2010 (Município de Cabedelo X

Docas). A Docas peticionou solicitando a suspensão do processo até julgamento final do

Processo 0003059-89.2013.8.15.0731. O Município peticionou requerendo o

prosseguimento do feito com realização de bloqueio. Fora realizado bloqueio na conta da

Docas no valor de R$6.479,90. A Docas vai opor Embargos à Execução. Valor estimado: R$

6.479,90. Proc. 0800704-73.2013.8.15.0731 IPTU-2010 (Município de Cabedelo X Docas) A 

Docas peticionou solicitando a suspensão do processo até julgamento final do Processo

0003059-89.2013.8.15.0731.O Município peticionou requerendo o prosseguimento do feito

com realização de bloqueio. Fora realizado bloqueio na conta da Docas no valor de

R$6.601,92. A Docas vai opor Embargos à Execução. Valor estimado: R$ 6.601,92. Proc.

0802573-27.2020.8.15.0731 IPTU-2017 (Município de Cabedelo X Docas): A Docas

apresentou Exceção de Pré-Executividade requerendo a suspensão do feito até o

julgamento final do Processo 0003059-89.2013.8.15.0731. O Município de Cabedelo

impugnou a Exceção. O Juízo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade da Docas. A Docas

interpôs Agravo de Instrumento, sendo indeferido o pedido de atribuição de efeito

suspensivo ao mencionado Agravo. O Município peticionou requerendo o prosseguimento

do feito com realização de bloqueio. Fora realizado bloqueio na conta da Docas no valor de

R$3.921,84. Acórdão negou provimento ao Agravo de Instrumento. A Docas vai opor

Embargos à Execução. Valor estimado: R$ 3.921,84. Proc. 0802583-71.2020.8.15.0731

IPTU-2018 (Município de Cabedelo X Docas): A Docas fora citada para pagar a dívida ou

garantir a execução. A Docas apresentou Exceção de Pré-Executividade requerendo a

suspensão do feito até o julgamento final do Processo 0003059-89.2013.8.15.0731. Valor

estimado: R$ 1.617,29. Processo Civil Estadual: Proc. 0800515-85.2019.8.15.0731

(Reparação por Danos Materiais - Docas x Contabilize Assessoria Contábil S/S Ltda e

Carlos Alberto Damião da Silva). Regularização de cont. previdenciárias referente à correta

aplicação das alíquotas da Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa

decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT e do Fator Acidentário

Prevenção-FAP. A sentença condenou a empresa Ré a indenizar a Docas a título de danos

materiais. O Réu interpôs Recurso de Apelação. A Docas apresentou contrarrazões ao

Recurso de Apelação. Valor estimado: R$ 66.359,75. Nessa oportunidade, fez uso da

palavra o Cons. Gilmar Martins o qual indagou como a jurisprudência tem se pronunciado

com relação a essa imunidade tributária de IPTU. Nesse momento, foi dada a palavra a

Coord. Jurídica, Dra. Mércia Macedo, a qual explicou que pela jurisprudência a Docas tem

direito a essa imunidade, contudo, a Companhia não vem obtendo êxito, a sentença foi

favorável à Docas reconhecendo a imunidade tributária, tendo o município de Cabedelo

recorrido da decisão, o acórdão da decisão foi favorável ao município, a Docas interpôs o
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Recurso Extraordinário, o Tribunal de Justiça admitiu o recurso, o STF remeteu os autos ao

TJPB verificar quanto ao enquadramento da repercussão geral, tendo o TJPB negado o

seguimento ao Recurso Extraordinário, em seguida a Docas interposto o Agravo Interno. Na

oportunidade, a Cons. Gilmara Temóteo reforçou a fala da Dra. Mércia acerca da imunidade

tributária, onde alguns portos brasileiros já obtiveram êxito em suas ações. Na oportunidade,

fez uso da palavra o Cons. Fábio Andrade o qual sugeriu analisar a possibilidade de

apresentar Reclamação junto ao STF.. 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 passou a fazer uma breve apresentação acerca

dos investimentos: Recuperação e reforma dos armazéns. Status: Projetos atualizados.

Valor previsto: R$9.568.694,98. Nesse momento, reforçou que, conforme discutido nesse

conselho, a reforma será iniciada pelos armazéns que estão em situação mais crítica, ou

seja, pelos armazéns 1 e 7, e após conclusão dessas reformas, será licitada a reforma dos

demais. Na ocasião, informou que o aviso de licitação foi publicado, e que uma das

empresas licitantes entrou com recurso administrativo, solicitando alguns esclarecimentos

acerca da planilha orçamentária, o qual foi submetido a análise do setor de engenharia para

as devidas correções, após feito isso, o edital será novamente encaminhado à CGE para

posterior publicação abrindo novo prazo para apresentação de proposta. Rede

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

Projeto atualizado. Valor previsto: R$4.242.092,96. Informou que o Termo de Referência já

foi elaborado e que o edital está prestes a ser publicado. Combate a Incêndio. Status:

Construção das instalações: obra concluída. Conclusão das instalações: licitado pela

SUPLAN. Valor previsto: R$1.931.104,91. Neste momento, disse ainda da proximidade de

conclusão da obra de combate a incêndio, o que trará uma economia mensal para a

Docas/PB de aproximadamente 17 mil reais referente a permanência de dois caminhões

pipas durante 24hs no cais do porto, cuja exigência foi estabelecida pelo Corpo de

Bombeiros Militar, até que se conclua 100% da obra.  Pavimentação: Status: Termo de

Referência em elaboração. Valor previsto: ainda a definir. Valor total previsto dos

investimentos: R$17.425.466,69. Nesse momento, a Cons. Gilmara Temóteo informou que,

diante da situação em que se encontrava o piso do cais portuário, o Governo do Estado da

Paraíba teve a iniciativa de realizar a obra de manutenção da pavimentação do cais do

Porto de Cabedelo, o que trará mais segurança aos usuários que trafegam na área interna,

até que seja executada a obra prevista nesse pacote de investimentos, a qual será a última

a ser executada. Concluiu informando que a mesma foi realizada através do DER, e que em

seguida será feita toda a sinalização horizontal. Item "e" da pauta de Reunião: Deliberação

acerca da criação da Comissão de Apoio Operacional - COAPE. Nesse momento, o

Presidente do CONSAD passou a palavra para a Diretora Presidente Gilmara Temóteo para

a referida apresentação. Fazendo uso da palavra, a Cons. Gilmara Temóteo sugeriu que

esse assunto fosse retirado de pauta, por se tratar de deliberação que acarretará novas

despesas, para ser trazido na próxima reunião onde será deliberado o reajuste salarial e

outras pautas requeridas pelo sindicato, informou que será trazido um relatório geral da

situação financeira da Companhia, e que será demonstrado em forma de planilha o impacto

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO DO ESTADO

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

5

D
O

C
O

F
I2

02
10

02
78

A

Assinado com senha por JOYCE TERTO DE MEDEIROS, MARCIO ALBUQUERQUE MADRUGA,
GILMARA PEREIRA TEMOTEO, EBENEZER LUNA GOMES DA COSTA, MARIA JOSÉ JACINTO DO
NASCIMENTO, FÁBIO ANDRADE MEDEIROS, DEUSDETE QUEIROGA FILHO, GILMAR MARTINS DE
CARVALHO SANTIAGO e ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS PAULA MARQUES em 01/12/2021 -
11:58hs.
Documento Nº: 699384-3898 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=699384-3898

https://pbdoc.pb.gov.br


geral dessas despesas. Nesse momento os senhores conselheiros acataram a sugestão,

ficando a criação da COAPE a ser deliberado em reunião posterior juntamente com a

recomposição salarial, reajuste do ticket alimentação e decisão acerca do Acordo Coletivo

de Trabalho. Ficando previsto o dia 07 de outubro próximo, às 16h para a realização da

reunião extraordinária, ficando condicionada ao encaminhamento de toda documentação

para análise prévio do conselho. Item "f" da pauta de Reunião: Assuntos Gerais. Na

oportunidade, a Diretora Presidente deu ciência aos senhores conselheiros acerca do

requerimento de uma empresa manifestando interesse em utilizar o Porto de Cabedelo para

realizar importação de bobina de aço, com previsão de 10.000 toneladas para a primeira

operação, havendo ainda a expectativa de movimentações periódicas a cada dois meses

com quantidade de até 30.000 toneladas. Trata-se de bobina de aço, destinada ao ramo da

construção civil, e que atualmente é uma matéria prima que está escassa na região. Disse

ainda, que a empresa já vem tratando com a Secretaria da Fazenda do Estado a fim de

obter isenção de impostos e que agora vem requerer à Companhia Docas/PB a extensão do

prazo de armazenamento free pelo período de 30 dias. Relembra aos senhores conselheiros

que atualmente o período free é de 7 dias, sendo cobrado somente a partir do 8º dia de

armazenamento para cargas de importação. Nesse momento, fez uso da palavra o Cons.

Márcio Madruga o qual informou da existência de uma deliberação do CONSAD para a

isenção de até 45 dias free para a cobrança nas cargas de exportação. Reforçou ainda que

essa carga de bobina de aço é uma operação que vem ocorrendo no Porto de Suape e que

está tentando trazer para Cabedelo, de forma a incrementar a receita do porto, a economia

do município e do estado, bem como beneficiar a renda do trabalhador portuário, pois é uma

carga bastante rentável para os TPA's, finalizou dizendo ser favorável à concessão dos 30

dias de isenção. Nesse momento, fez uso da palavra o Cons. Alessandro Marques o qual

corroborou com o posicionamento do cons. Márcio Madruga, fazendo apenas uma

observação para que a DOCAS/PB faça cumprir os artigos 22, 23 e 24 da Resolução

Normativa 32/2019 da Antaq, que trata da ampla publicidade acerca de desconto tarifário.

Nesse momento, o Presidente do CONSAD franqueou a palavra à Presidente Gilmara

Temóteo para se posicionar acerca do pleito. Fazendo uso da palavra, a mesma seguiu com

o posicionamento dos outros dois conselheiros, pois trata-se de uma carga não consolidada

no Porto de Cabedelo, sendo mais um produto a ser movimentado pelo porto, e que

impulsionará a receita, ponderou apenas sobre a questão de ser estipulada uma quantidade

mínima por operação a cada dois meses ou determinada quantidade mínima ao ano. Nesse

momento, fez uso da palavra o Cons. Gilmar Martins o qual sugeriu que essas questões

específicas de cobranças tarifárias sejam trazidas para deliberação do CONSAD,

acompanhadas de uma análise prévia no aspecto de gestão pela Diretora Presidente, bem

como as considerações acerca do posicionamento da diretoria, para posterior

encaminhamento ao CONSAD, o que trará maior segurança nas deliberações deste

conselho. Continuando, o Cons. Gilmar Martins reforçou a questão de se determinar a

quantidade mínima por operação mensal ou anual por parte da empresa, caso o pleito seja

deliberado nesta sessão. Na oportunidade, fez uso da palavra o Presidente Deusdete

Queiroga o qual colocou em votação a concessão dos 30 dias de armazenamento free para

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO DO ESTADO

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

6

D
O

C
O

F
I2

02
10

02
78

A

Assinado com senha por JOYCE TERTO DE MEDEIROS, MARCIO ALBUQUERQUE MADRUGA,
GILMARA PEREIRA TEMOTEO, EBENEZER LUNA GOMES DA COSTA, MARIA JOSÉ JACINTO DO
NASCIMENTO, FÁBIO ANDRADE MEDEIROS, DEUSDETE QUEIROGA FILHO, GILMAR MARTINS DE
CARVALHO SANTIAGO e ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS PAULA MARQUES em 01/12/2021 -
11:58hs.
Documento Nº: 699384-3898 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=699384-3898

https://pbdoc.pb.gov.br


a carga de bobina de aço requerida pela empresa Fronteira Gestão e Comércio

Internacional Ltda, ficando condicionada a movimentação mínima de 10.000 mil toneladas a

cada dois meses ou a 60.000 mil toneladas no período de um ano, sendo aprovada por

unanimidade dos presentes, devendo a Companhia DOCAS/PB cumprir a obrigatoriedade

da dar ampla publicidade, conforme determina a Resolução Normativa nº 32/2019-ANTAQ.

Nesse momento, não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente da mesa deu por

encerrada a presente 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, 23 de setembro de 2021.
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Joyce Terto de Medeiros

Secretária Executiva do CONSAD

Diretoria

Deusdete Queiroga Filho

Presidente do CONSAD - Representante da SEIRHMA

Conselho de Administração

Fábio Andrade Medeiros

Conselheiro representante da Procuradoria Geral do Estado

Conselho de Administração

Gilmar Martins de Carvalho Santiago

Conselheiro representante da SEPLAG

Gabinte do Secretário de Estado da SEPLAG

Gilmara Pereira Temoteo

Conselheira representante da DOCAS/PB

Diretoria

Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques

Conselheiro representante do Ministério da Infraestrutura

Conselho de Administração

Marcio Albuquerque Madruga

Conselheiro representante da Classe Empresarial

Conselho de Administração

Ebenezer Luna Gomes Da Costa

Conselheiro representante dos Acionistas Minoritários

Conselho de Administração

Maria José Jacinto do Nascimento

Conselheira representante da Classe dos Trabalhadores

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO DO ESTADO

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

8

D
O

C
O

F
I2

02
10

02
78

A

Assinado com senha por JOYCE TERTO DE MEDEIROS, MARCIO ALBUQUERQUE MADRUGA,
GILMARA PEREIRA TEMOTEO, EBENEZER LUNA GOMES DA COSTA, MARIA JOSÉ JACINTO DO
NASCIMENTO, FÁBIO ANDRADE MEDEIROS, DEUSDETE QUEIROGA FILHO, GILMAR MARTINS DE
CARVALHO SANTIAGO e ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS PAULA MARQUES em 01/12/2021 -
11:58hs.
Documento Nº: 699384-3898 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=699384-3898

https://pbdoc.pb.gov.br


Financeiro
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