
OFÍCIO Nº DOC-OFI-2022/00026

Diretoria

Assunto: Ata de reunião

 

ATA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA,

REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO DO ESTADO

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA

Classif. documental 01.03.01.02

D
O

C
O

F
I2

02
20

00
26

A

Assinado com senha por JOYCE TERTO DE MEDEIROS, MARCIO ALBUQUERQUE MADRUGA,
ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS PAULA MARQUES, GILMAR MARTINS DE CARVALHO
SANTIAGO, EBENEZER LUNA GOMES DA COSTA, MARIA JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO,
GILMARA PEREIRA TEMOTEO, FÁBIO ANDRADE MEDEIROS e DEUSDETE QUEIROGA FILHO em
20/01/2022 - 12:55hs.
Documento Nº: 802102-9587 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=802102-9587

https://pbdoc.pb.gov.br


Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro 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 186ª 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 186ª Reunião

Ordinária do Conselho de Administração para o dia 21/12/2021, às 16:00h, por meio de

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

Operacional do mês de novembro de 2021; b) Movimentação Financeira do mês de

novembro 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) Outros Assuntos. Iniciados os trabalhos, o Presidente do CONSAD

conduziu a reunião, desejando as boas-vindas aos Conselheiros 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

novembro de 2021, sendo registrado o montante 107.209t (cento e sete mil e duzentos e

nove toneladas) movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 33%

(trinta e três por cento) de granéis líquidos e 67% (sessenta e sete por cento) de granéis

sólidos. Ademais, foi informado que 08 (seis) navios de cargas operaram no Porto de

Cabedelo no período de novembro, um aumento de 21,82% em relação ao mesmo período

do ano passado em DTA. Concluiu informando que 2.932t (duas mil e novecentos e trinta e

duas toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de contêineres (DTA), tendo

este tipo de operação acumulado no período de janeiro a novembro 30.298t (trinta mil

duzentos e noventa e oito toneladas) movimentadas. Continuando, a Cons. Gilmara

Temóteo fazendo um comparativo ao mesmo período do ano anterior, enfatizou que em

2020 foram movimentadas 1.139milhão/toneladas e em 2021, a nossa perspectiva é fechar

o ano com 1.300milhão/toneladas de cargas movimentadas, o que representará um

acréscimo de 11,55%. Item "b" da pauta de Reunião: Dando sequência, foi apresentado o
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relatório financeiro referente ao mês de novembro/2021, no qual apresentou um faturamento

total de R$1.128.787,00 (um milhão, cento e vinte e oito mil e setecentos e oitenta e

sete reais), sendo 48% (quarenta e oito por cento) oriundas das tarifas portuárias, 43%

(quarenta e três por cento) desse montante oriundo 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$1.219.515,00 (um milhão, duzentos e dezenove mil e quinhentos e quinze 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 novembro

finalizou com um saldo em caixa de R$249.230,00 (duzentos e quarenta e nove mil e

duzentos e trinta reais). Concluindo a análise financeira, foi informado que o acumulado do

faturamento de janeiro a novembro chegou a R$11.494.313,00 (onze milhões quatrocentos

e noventa e quatro mil e trezentos e treze reais). Nesse momento, o Presidente do

CONSAD, Deusdete Queiroga demonstrou preocupação com relação ao saldo em caixa no

referido mês, considerando que no início do ano o saldo era de aproximadamente

R$1.100.000 (um milhão e cem mil reais), sendo que o mês atual está fechando com pouco

mais de R$200.000 (duzentos mil reais). Nesse Momento, a Cons. Gilmara Temóteo

relembrou aos presentes que muitos investimento foram realizados no decorrer desse ano,

além das melhorias que foram feitas para sanar as irregularidades apontadas pela

CESPORTOS/PB. Finaliza dizendo que com o reajuste das tarifas portuárias,

a perspectiva é que esse saldo volte a subir rapidamente no próximo ano. Item "c" da pauta

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

jurídico, informou aos senhores conselheiros acerca das principais movimentações, dentre

elas, dos seguintes processos: Processos Trabalhistas: 0000241-45.2021.5.13.0003 (Docas

X União), Tutela Cautelar Antecedente 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. A União interpôs Recurso Ordinário. Na decisão

do Agravo Interno fora mantida a decisão agravada. O acórdão negou provimento ao R.O.

das partes. Valor estimado: R$1.000,00. Processos Tributários: Proc.0804317-

23.2021.8.15.0731 IPTU - 2019 e 2020 (Município de Cabedelo X Docas). A Docas fora

citada para pagar o débito 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$ R$7.701,45. Proc. 0804318-

08.2021.8.15.0731 - IPTU - 2019 e 2020 (Município de Cabedelo X Docas). A Docas fora

citada para pagar o débito ou garantir a execução. A Docas apresentou Exceção de Pré-
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Executividade requerendo a suspensão do feito até o julgamento final do Processo

0003059- 89.2013.8.15.0731. Valor Estimado: R$ 3.202,46. Proc. 0802599-

25.2020.8.15.0731 IPTU - 2017 (Município de Cabedelo X Docas). A Docas fora citada

para pagar o débito 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$ 3.865,47. Proc. 0804347-

58.2021.8.15.0731 IPTU - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (Município de Cabedelo X

Docas). A Docas fora citada para pagar o débito 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$ 400.854,42.

Proc. 0804319-90.2021.8.15.0731 IPTU - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (Município

de Cabedelo X Docas). A Docas fora citada para pagar o débito 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$ 13.076,22.

Proc. 0804321-60.2021.8.15.0731. IPTU e TCR - 2019 e 2020 (Município de Cabedelo X

Docas). A Docas fora citada para pagar o débito ou oferecer bens à penhora. A Docas

peticionou informando do pagamento integral do débito pela arrendatária TECAB - Terminais

de Armazenagens de Cabedelo Ltda. e requereu a extinção da presente ação. Valor

Estimado: R$ 11.338,65. Processo Cível Estadual: Proc. 0803787-19.2021.8.15.0731 

(Átrio Serviços de Segurança Privada EIRELI x Docas x Glad Serviço de Segurança

Privada EIRELI). Trata-se Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência

alegando a existência de erros na planilha de custos apresentada pela Glad Serviços de

Segurança Privada que se consagrou vencedora do Pregão Eletrônico nº 005/2021, que

teve como objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de

vigilância armada. A Docas fora intimada para se manifestar sobre o pedido de tutela

provisória. A Docas apresentou manifestação. A Magistrada deferiu a liminar para

suspender o procedimento de contratação até ulterior deliberação. A Docas interpôs Agravo

de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e no

mérito a reforma da decisão agravada. A decisão concedeu efeito suspensivo à liminar. A

Docas prestou informações ratificando as já prestadas. Valor Estimado: R$ 83.843,32. 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.

Gi lmara  Temóteo passou a  fazer  uma breve apresentação acerca dos

investimentos: Recuperação e reforma dos armazéns 1, 2, 4, 6 e 7. Status: Projetos

atualizados. Valor previsto: R$8.969.956,73. Nesse momento, deu ciência aos senhores

conselheiros do início da obra de reestruturação dos armazéns 1 e 7. Informou ainda, da

abertura de "conta investimento" específica para o repasse dos 26 milhões que deverão ser

investidos na área portuária pelas arrendatárias do Consórcio Nordeste, informando que

após reunião com representantes das empresas, ficou acordado pela antecipação integral

da 1ª parcela desses investimentos que importa no valor de 7 milhões de reais a serem

depositados até o dia 24 de fevereiro de 2022. Rede Hidráulica. Status: Projeto atualizado.

Valor previsto: R$1.683.573,84. Rede elétrica. Status: Projeto atualizado. Valor previsto:
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R$4.242.092,96. Informou ainda que o projeto elétrico já está aprovado pela Energisa, bem

como pela Controladoria Geral do Estado, estando com a licitação prevista para o dia 20 de

janeiro de 2022. Combate a Incêndio. Status: Construção das instalações: obra concluída.

Conclusão das instalações: licitado pela SUPLAN. Valor total previsto: R$1.931.104,91.

Neste momento, disse ainda da proximidade de conclusão da obra de combate a incêndio,

conforme informações da SUPLAN. Pavimentação: Status: Termo de Referência em

elaboração. Valor previsto: ainda a definir. Valor total previsto dos investimentos:

R$16.826.728,44 (fora a pavimentação). Estrategicamente, esta será a última obra a ser

executada. Nesse momento, fazendo uso da palavra, o Presidente Deusdete Queiroga

parabenizando a gestão pelas tratativas junto ao Consórcio Nordeste pela antecipação

integral da 1ª parcela dos investimentos, pois isso trará mais segurança e confiança à

empresa que irá executar a obra. Item "e" da pauta de Reunião: Outros assuntos: Nesse

momento, a Diretora Presidente, Gilmara Temóteo deu ciência aos demais conselheiros

acerca da planilha atualizada com a projeção das Receitas e Despesas (fluxo de caixa) para

o ano de 2022 já constando na receita o reajuste de 26,36% das tarifas portuárias, bem

como a despesa referente ao reajuste salarial de 10% dos servidores da Docas, o

parcelamento que possivelmente assumiremos com o acordo judicial da ação trabalhista

do ex servidor Antônio Ricardo, reajuste com energia, dentre outros. Nesse momento, o

Cons. Gilmar Martins parabenizou a equipe pelo trabalho realizado, bem como indagou se

nos valores da planilha já consta uma previsão de receita com a possível atração de novas

cargas após a obra da dragagem. Nesse momento, a Diretora Presidente informou que esse

trabalho ainda não foi iniciado, relatando ainda que houveram algumas considerações ao

edital de licitação da dragagem, e com isso, o mesmo será republicado com nova data para

a sessão de recebimento das propostas, prevista para o final de fevereiro/2022, disse ainda

que a conclusão da obra está prevista para o final de agosto/2022. Continuando, o Cons.

Gilmar Martins sugeriu que o setor comercial da Companhia já comece a tratar as

prospecções para atrair novos clientes, com a possibilidade de receber navios maiores no

Porto de Cabedelo. Nesse momento, a Diretora Presidente solicitou apoio dos Conselheiros

representantes do Governo do Estado a fim de incentivar novas empresas a utilizarem o

instrumento portuário paraibano através de incentivos fiscais, dentre outras formas de

atração para captação de novos usuários do Porto de Cabedelo, informando que assim que

possível a equipe da Docas também iniciará esse estudo. Continuando com a palavra, a

Diretora Presidente, Gilmara Temóteo fez um breve registro, informando que hoje

recebemos da SUDEMA a nova Licença de Instalação da Dragagem, momento em que

parabenizou toda equipe daquela Superintendência de Administração do Meio Ambiente-

SUDEMA  pela agil idade em todo o processo de renovação da Licença, nos

possibilitando maior celeridade no processo de licitação, bem como nas tratativas junto aos

demais órgãos da esfera estadual e federal acerca da referida obra. Continuando, deu

ciência aos senhores conselheiros da reunião prevista para amanhã com a Capitania dos

Portos da Paraíba, pois a mesma precisa autorizar para que a obra no canal de acesso seja

realizada. Disse ainda, que estamos prestes a assinar um Termo de Cooperação

com o DNIT, visando a disponibilidade de uma equipe daquele órgão para acompanhar todo
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período da obra da dragagem aqui no Porto de Cabedelo, em conjunto com a empresa

supervisora que também será contratada para fiscalizar os serviços. 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, 21 de dezembro de 2021.
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Financeiro
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