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Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois),

às 16 horas, reuniram-se os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA para a realização da 189ª 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: 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 189ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração

para o dia 24/03/2022, às 16:00h, por meio de videoconferência, a fim de que se possa

apreciar a seguinte pauta: a) Relatório da Movimentação Operacional do mês de fevereiro

de 2022; b) Relatório da Movimentação Financeira do mês de fevereiro de 2022; c) Relatório

da Movimentação Processual dos processos judiciais da Companhia Docas/PB; d)

Informações acerca dos investimentos previstos para o Porto de Cabedelo; e) Outros

assuntos". Iniciados os trabalhos, a Diretora Presidente da Docas, Gilmara Temóteo

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 fevereiro de 2022,

sendo registrado o montante 65.068t (sessenta e cinco mil, sessenta e oito toneladas)

movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 53% (cinquenta e três

por cento) de granéis líquidos e 47% (quarenta e sete por cento) de granéis sólidos.

Ademais, foi informado que 08 (oito) navios de cargas operaram no Porto de Cabedelo no

período de fevereiro. Concluiu informando que 1.925t (um mil, novecentos e vinte e cinco

toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de contêineres (DTA). Item "b" da

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

de fevereiro/2022, no qual apresentou um faturamento total de R$ 983.251,03 (novecentos e

oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e três centavos), sendo 34% (trinta e

quatro por cento) oriundas das tarifas portuárias, 54% (cinquenta e quatro por cento) desse

montante oriundo dos Contratos de Arrendamento e 12% (doze por cento) referente a outras

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

da balança e taxa de expediente. No que tange às despesas globais da competência do
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referido mês, restou efetuado o montante de R$ 1.378.446,00 (um milhão, trezentos e

setenta e oito mil, e quatrocentos e quarenta 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 fevereiro finalizou com um saldo em caixa de R$

118.804,00 (cento e dezoito mil e oitocentos e quatro reais). Continuando, a Diretora

Presidente frisou que estamos prestes a implantar o reajuste das tarifas portuárias, o que irá

incrementar as receitas do Porto de Cabedelo. Deu ciência aos senhores conselheiros que

em razão do reequilíbrio econômico financeiro do Contrato da TOP LOG, será revertido em

favor da DOCAS/PB cerca de R$ 28 milhões referentes ao reajuste do Contrato, além de

investimentos que serão realizados na expansão do referido terminal. Nesse momento,

fazendo uso da palavra o Cons. Gilmar Martins manifestou ponderações acerca do resultado

do fluxo de caixa, em razão de o mesmo apresentar uma queda em razão dos investimentos

e despesas realizadas. Continuando, informou que, caso seja mantido o mesmo aporte de

investimentos e resultado do mês de março, sugeriu que a reunião do CONSAD seja

antecipada para o início do mês para que seja discutido entre os Conselheiros a melhor

estratégia para equilibrar esse quadro financeiro. Nesse momento, a Cons. Gilmara

Temóteo fez um breve relato acerca dos investimentos referentes as obras que estão sendo

realizadas nas salas dos órgãos anuentes, como Ministério da Agricultura e Polícia Federal,

onde estão sendo feitas tanto reformas da estrutura, como paredes, piso, telhado bem como

a parte da mobília, equipamentos de informática, além das manutenções necessárias ao

bom funcionamento do porto, na estrutura da administração e área operacional, tendo isso

aumentado as despesas da Companhia Docas. Na ocasião, o Cons. Márcio Madruga

comentou que as perspectivas futuras são que as coisas melhorem, pois estamos

aguardando a nomeação de navio de coque bem como de trigo, sendo essas duas cargas

as mais expressivas para o Porto de Cabedelo, além do derivado de petróleo. Item "c" da

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

setor jurídico, a Diretora Presidente convidou a Coordenadora do Jurídico, Dra. Mércia

Macedo para fazer a devida apresentação. Nesse momento, informou aos senhores

conselheiros acerca das principais movimentações, dentre elas, dos seguintes processos:

Processos Trabalhistas: Proc. nº 0093100-18.2014.5.13.0006. Pleito: Condenação: adicional

de risco e seus reflexos + FGTS + Contribuição Social. A Docas peticionou nos autos

anexando Minuta de Acordo, aguardando homologação. Acordo judicial: •Valor líquido do

Reclamante = R$ 328.597,69 - 15% de entrada = R$ 49.289,65, e o restante em 10 parcelas

de R$ 27.930,82. •Depósito FGTS = R$ 29.688,64 - recolhimento após liquidação do

parcelamento. •Contribuição Social sobre salários = R$ 79.768,68 - recolhimento após

liquidação do parcelamento. •Honorários líquidos do perito = R$ 1.490,64 - depósito judicial

no prazo de até 24h após a homologação do acordo. Segundo o Magistrado, apesar da

minuta do acordo está bem detalhada, remanescem algumas questões que necessitam ser

dirimidas, razão pela qual designou audiência conciliatória para o dia 24/03/2022, às 10:45

horas. Valor Estimado: R$ 439.545,65. Proc. nº 0000653-04.2020.5.13.0005. Pleito:

Condenação: adicional de risco portuário + FGTS. A Docas apresentou Exceção de Pré-
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Executividade requerendo pagamento via precatório. Valor Estimado: R$ 68.701,25 (saldo

remanescente em razão de liberação de alvará - R$ 46.239,22). Proc. nº 0000136-

31.2022.5.13.0004. Pleito: adicional de risco portuário e seus reflexos + FGTS + pagamento

do piso salarial de engenheiro, bem como diferenças e reflexos legais + justiça gratuita. A

Docas apresentou Contestação. Valor Estimado: R$ 70.000,00. Proc. nº 0000163-

54.2021.5.13.0002. Condenação: adicional de risco portuário + FGTS. O acórdão conheceu

do Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante e, no mérito deu provimento para

conceder o benefício da justiça gratuita. Fora negado provimento ao Recurso Ordinário da

Docas. Valor Estimado: R$ 138.312,54.  Proc. nº 0063000-30.2008.5.13.002. Multa por

descumprimento de TAC e de acordo judicial. A Docas peticionou nos autos informando o

lançamento do Edital do Concurso Público. Na decisão, o magistrado, considerando que não

houve manifestação do MPT, suspendeu o curso da execução por 01 (um) ano, enquanto

não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Valor Estimado: R$

7.004.531,48. Proc. nº 0034800-06.2014.5.13.0025. Após cumprimento do acordo judicial,

restou verificado que a Docas pagou ao Reclamante e ao seu advogado o valor devido pela

empresa a título de INSS (R$ 316.118,44), bem como não deduziu do valor devido ao

Reclamante, o alvará que já havia sido liberado (R$ 254.680,10). A Docas peticionou

requerendo a restituição do valor pago a maior. O Juízo determinou à Contadoria a

apuração dos valores atualizados pagos a maior ao Reclamante e ao seu advogado e

designação de audiência de conciliação. Não obtendo êxito na conciliação, que fosse

oficiada a Vara de Sucessões da Capital solicitando habilitação na Ação de Inventário nº

0818127-72.2020.8.15.2001 do valor recebido a maior pelo advogado, e determinando o

início da execução em desfavor de Fernando Martins. Em fevereiro de 2022 a contadoria

juntou planilha atualizada, que apontou saldo sobejante pago pela Docas de R$ 891.263,49,

sendo que R$ 386.849,09 seria de contribuição social sobre salários devidos, R$ 331.790,37

de IRPF devido pelo Reclamante e R$ 172.624,03 seria o valor a ser devolvido diretamente

à Docas. Apenas a Docas compareceu à audiência de conciliação. A Docas peticionou

requerendo a correção da citada planilha, visto que o IRPF é de responsabilidade do

Reclamante, requerendo a devolução do total apurado, e informando que o Reclamante

depositou em conta judicial o valor de R$ 289.644,16. Nesse momento, o Cons. Gilmar

Martins indagou se a Diretoria abriu inquérito administrativo para apurar a responsabilidade

do servidor que efetuou esse pagamento a maior durante esse período, atinente ao acordo

judicial no processo de Fernando Martins, uma vez que no futuro a Diretora Presidente

poderá responder judicialmente e perante os órgãos de controle acerca desse pagamento,

oportunidade em que a Sra. Gilmara Temóteo respondeu que não. Ela disse, ainda, que

será solicitada uma agenda com a Procuradoria Geral do Estado para tratar alguns assuntos

pendentes da Docas, além do pagamento a maior do acordo no processo de Fernando

Martins. Informou, ainda, que foi firmado acordo nos autos do processo de Antônio Ricardo,

cujo montante a ser pago será dividido em 10 parcelas iguais. Continuando, a Diretora

Presidente informou que a Docas está buscando conhecimento em outros portos acerca do

setor de compliance/controle interno para poder implantar referido setor na Companhia

Docas/PB. Item "d" da pauta de Reunião: Informações acerca dos investimentos em
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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 1, 2, 4, 6 e 7. Status: Projetos

atualizados. Valor previsto: R$8.969.956,73. Armazéns 1 e 7, obras já iniciadas; Armazéns

2, 4, 6, próximos a serem licitados para execução. Rede Hidráulica. Status: Projeto

atualizado. Valor previsto: R$2.172.399,73. Próximo a ser licitado para execução. Rede

elétrica. Status: Projeto atualizado. Valor previsto: R$5.817.011,42. Procedimento licitatório

aberto, Orçamentos pendente de ajustes. Combate a Incêndio. Status: Construção das

instalações: obra concluída. Conclusão das instalações: Em execução pela SUPLAN com

75% já concluído. Valor previsto: R$1.441.653,54. Pavimentação: Status: Projeto

desatualizado. Em consulta pública - prospecção de propostas. Valor previsto: ainda a

definir. Valor total previsto dos investimentos: R$18.401.021,42 (fora a pavimentação). Item

"e" da pauta de Reunião: Na oportunidade, tratando acerca dos assuntos gerais, a Diretora

Presidente, Gilmara Temóteo trouxe alguns informativos para ciência dos senhores

conselheiros. Nesse momento, a Diretora Presidente iniciou informando dos cargos que

serão preenchidos com a realização do Concurso Público, cuja prova está marcada para

ocorrer no dia 01/05/2022, onde serão ocupadas 15 vagas, conforme detalhamos a seguir:

07 Assistente Administrativo; 02 Técnicos de Segurança do Trabalho; 01 Técnico em Meio

Ambiente; 02 Administradores; 03 Advogados; 01 Contador; 01 Engenheiro Ambiental; e 02

Engenheiros Civil. Nesse momento, após rápidas considerações por parte dos conselheiros,

foi deliberado pela aprovação das referidas vagas. Ainda em assuntos gerais, reforçou o

convite aos senhores conselheiros para a solenidade do dia 29/03/2022, para a assinatura

dos Contratos de execução da obra da dragagem do canal de acesso e bacia de evolução

do Porto de Cabedelo, Supervisão e Monitoramento Ambiental da Dragagem e também o

contrato para construção do Truck Center (pátio de caminhões). Finalizou informando que

no próximo dia 19/04/2022 haverá outra solenidade para assinatura do contrato de cessão

especial das áreas da poligonal do Porto de Cabedelo para a Companhia Docas da Paraíba,

cujo momento será histórico para o porto paraibano, pois é o primeiro porto no Brasil a ter

suas áreas 100% regularizadas. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, aprovada por

unanimidade, e assim, a sessão foi encerrada com a respectiva subscrição de todos os

presentes. Desta Ata serão extraídas 03(três) vias de igual teor e forma para os fins legais.

Cabedelo/PB, 24 de março de 2022.
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Secretária Executiva do CONSAD

Diretoria

Deusdete Queiroga Filho

Presidente do CONSAD

Conselho de Administração

Fábio Andrade Medeiros

Conselheiro representante da Procuradoria Geral do Estado - PGE

Conselho de Administração

Gilmar Martins de Carvalho Santiago

Conselheiro representante da SEPLAG

Gabinte do Secretário de Estado da SEPLAG

Gilmara Pereira Temoteo

Conselheiro - Presidente 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
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Financeiro
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