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ATA DA 560' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA
DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE
SUMÁRIO.

DATA e HORA: 17/04/2020 às 09h00.
LOCAL: Videoconferência.
QUORUM: Presidente do Conselho: Ricardo Botelho. Conselheiros Titulares
Paula Gracinete de Oliveira Passos e Erico Reis Guzen.

Participação: Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e
Orçamentos Francisco Josefran de Aquino Júnior, Gerente de Recursos Financeiros.

l.ABERTURADOSTRABALHOS
1.1. Tendo em vista à pandemia do COVID-19, esta reunião do CONFIS está sendo
realizada, excepcionalmente, por meio de videoconferência.

ll.EXPEDIENTE
11.1. Ata do Conselho de Administração Ro 665'. A ata não foi apresentada tendo
em vista que a reunião do CONSAD ocorrerá no próximo dia 28.

11.2. Ata da Diretoria Executiva R's 1623', 1624', 1626', 1627', 1628', 1629',
1630', 1631', 1632' e 1633'. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS registra o
não recebimento, até o presente momento, da Ata n' 161 1'
Em relação à Ata n' 1624 da DIREXE, o CONFIS solicita cópia da Proposição DTC
n' 01 3/2020, como também a Resolução n' 027/2020, que apresenta as alterações a
serem realizadas na metodologia de cobrança tarifária, referente ao fornecimento de
energia elétrica e água.

11.3. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário nos 30a e 31a. A ata não foi
apresentada. O CONFIS solicita agendar reunião com o COAUD, para o mês de
maio/2020, por videoconferência, objetivando avaliação do encerramento do
exercício de 2019.

111. DOCUMENTAÇÃO SEDE/PORTO DE NATAL/AREIA BRANCA
111.1 . Setor de Compras
111.1.1. Dispensa de licitação/serviços/compras: Natal e Areia Branca:
março/2020. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS verifica o atendimento da
solicitação constante na ata da 559' reunião deste Conselho, de que os documentos
de Natal e Areia Branca fossem unificados em planilha única no modelo de Areia
Branca. Há que se solicitar mais um ajuste. no entanto, para a documentação a ser
apresentada nas próximas reuniões: que haja a identificação se o item é de Natal,
Areia Branca ou de ambos.
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111.2.Coordenação de Tesouraria
111.2.1. Tributos e contribuições sociais: março/2020. O CONFIS tomou
conhecimento. O CONFIS parabeniza a companhia pelos esforços no sentindo de
manter-se adimplente em 2020, faltando apenas equacionar o passivo dos anos
anteriores. As informações apresentadas consideram os efeitos da prorrogação dos
prazos de pagamento. nos termos da Portaria ME n' 139, de 03 de abril de 2020. O
CONFIS solicita informar os prazos de vencimento na planilha para fins de
acompanhamento, mantendo as observações de rodapé referentes à Portaria.

111.3. Gerência Financeira
111.3.1. Balancete e Análise do Balancete: janeiro e fevereiro/2020. O CONFIS
tomou conhecimento. Em relação aos balancetes, o CONFIS mantém seu
entendimento registrado na Ata CONFIS n' 558, de ser necessária uma revisão do
Plano de Contas.
Acerca das providências tomadas para superar as fragilidades contábeis que
ensejaram a reprovação das contas, o CONFIS realizou reunião com Francisco
Josefran de Aquino Júnior, Gerente de Recursos Financeiros. Quanto aos pontos
impairmemt e inventário do património, o CONFIS foi informado que se encontram
em estágio avançado com previsão de conclusão antes do prazo estipulado
(30/04/2020). Com relação aos convênios, o CONFIS recomendou que a GERFIN
realizasse articulação com o Auditor Independente, Gerência Jurídica e Gerência de
Planejamento visando afastar dúvidas acerca do devido tratamento contábil.
O CONFIS solicita que a GERFIN faça uma apresentação a respeito do andamento
do fechamento do exercício 201 9, na próxima reunião.

111.4. Gerência de Auditoria
111.4.1. Acompanhamento dos Processos TCU: março/2020. O CONFIS tomou
conhecimento. O CONFIS solicita à DIREXE especial atenção quanto ao
cumprimento dos prazos e determinações.

111.4.2. Acompanhamento dos Pontos de Auditoria: março/2020. O CONFIS
tomou conhecimento. O CONFIS parabeniza o trabalho da Gerência de Auditoria no
sentido do diagnóstico, da transparência, e do incentivo no comprometimento da
empresa em sanar as pendências.

111.5. Gerência de Planejamento
111.5.1. PSF - Plano de Saneamento Financeiro da CODERN. O CONFIS tomou
conhecimento. O Sr. Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e
Orçamento, realizou apresentação do da evolução do PSF, esclarecendo as dúvidas
dos conselheiros durante a apresentação.

111.5.2. Execução Orçamentária (PDG 2020): O CONFIS tomou conhecimento

111.5.3. Execução Orçamentária de Investimento (OI)
tomou conhecimento.

março/2020. O CONFIS

Pág. 2 da 560' Reunião do CONF{S



"",~"-" ""s " --' "«" " ~...: IG@#SEST
CODERN
AUTORIDADEPORTUARIA

111.5.4. Fluxo de caixa: março/2020. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS
demonstrou preocupação com possíveis efeitos da pandemia nas previsões para os
meses seguintes. O CONFIS verifica que as solicitações constantes na ata da 559'
reunião foram atendidas, passando a conter, inclusive, nota explicativa. Verificou-se
que parte das explicações corresponde a itens que ainda não constam no fluxo de
caixa, mas que serão incluídas nos próximos meses, o que o CONFIS entende não
ser adequado. A nota explicativa deve tão somente conter itens que constam no
fluxo de caixa.

111.6. Coordenadoria de Conformidade e Riscos
111.6.1. Relatórios de atividades: março/2020. O CONFIS tomou conhecimento

111.7. Ouvidoria
111.7.1 . Relatório de atividades: março/2020. O CONFIS tomou conhecimento

111.8. Gerência Jurídica
111.8.1. Relatório de Processos Judiciais referente ao lo trimestre de 2020. O
CONFIS tomou conhecimento.

IV.DOCUMENTAÇAOAPMC
IV.l.l. Quadro comparativo de horas-extras: março/2020. Documento não
apresentado. Visando racionalizar a atuação do CONFIS, esse item deverá ser
acompanhado por intermédio do PSF a ser produzido pela APMC. O CONFIS
mantém a recomendação registrada na Ata CONFIS n' 559.

IV.1.2. Dispensa de licitação/serviços/compras: março/2020. O CONFIS tomou
conhecimento.

IV.1.3. Relação de contratos: março/2020. O CONFIS tomou conhecimento e
aguarda a conclusão da análise apontada no Ofício APMC N' 171/2019 quanto à
possibilidade de redução de 25%.

IV.1.4. Relações de títulos a receber (março/2020), vencidos e a pagar
(fevereiro/2020). Documento não apresentado. Visando racionalizar a atuação do
CONFIS, esse item deverá ser acompanhado por intermédio do PSF a ser produzido
pela APMC. O CONFIS mantém a recomendação registrada na Ata CONFIS n' 559.

IV.1.5. Quadro de contribuições e impostos recolhidos e a recolher:
março/2020. Documento não apresentado. Em relação a esse item, o CONFIS
mantém a recomendação registrada na Ata CONFIS n' 559.

IV.1.6. Fluxo de caixa: março/2020. Documento não apresentado. O CONFIS
solicita que o documento seja encaminhado nos mesmos moldes do enviado pela
f'\ r' rni A h i\JETLf\iN.
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IV.1.7. Quadro de faturamento: março/2020. Documento não apresentado.
Visando racionalizar a atuação do CONFIS, o faturamento deverá ser acompanhado
por intermédio do PSF a ser produzido pela APMC.

IV.2. Boletim Estatístico e Avaliação Analítica: março/2020 e trimestral/2020. O
CONFIS tomou conhecimento. Os documentos produzidos separadamente, o
mensal e o trimestral, poderão ser fundidos num único documento que apresente um
comparativo mensal e comparativo acumulado no exercício, ficando dispensada a
apresentação do Boletim Estatístico.

IV.3. Plano de Saneamento Financeiro da APMC. Documento não apresentado

V.OUTROSASSUNTOSTRATADOS
V.l. APMC - Portaria DP n' 159/2018 e Carta GEAUDI n' 019/2018 - Contratação
003/2018/APMC. Os documentos não foram apresentados. O CONFIS, em havendo,
solicita atualização.

V.2. Plano de negócios e Estratégia de longo prazo (CODERN e APMC). Os
documentos não foram apresentados. O CONFIS reitera à DIREXE solicitação de
apresentação do Plano de Negócios para o exercício anual seguinte (2020), nos
termos do $1' do art. 23 da Lei 13.303/2016, bem como da estratégia de longo prazo
atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5
(cinco) anos.

V.3. Acompanhamento da evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33). Os
documentos não foram apresentados. O CONFIS reitera a solicitação de informação
quanto à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão dos
empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas
demonstrações contábeis.

V.4. Em relação à ata DIREXE 1616', item 3.1, os documentos não foram
apresentados. O CONFIS reitera solicitação referente aos pareceres técnico e
jurídico que embasaram o aditivo.
Em relação à ata DIREXE 1607', item 3.3, os documentos não foram apresentados.
O CONFIS reitera os pareceres técnico e jurídico que embasaram o aditivo ao
Contrato n' 029/2019(TECPAV).
Em relação à ata DIREXE 1617', item 2.1 , os documentos não foram apresentados.
O CONFIS reitera os pareceres técnico e jurídico referente ao Processo APMC n'
365/2019
Em relação à ata DIREXE 1618', item 2.1 , os documentos não foram apresentados.
O CONFIS reitera esclarecimentos da escolha pela locação de computadores ao
invés da aquisição destes.

VI.ENCERRAMENTO DOSTRABALHOS
VI.l. Deverá a presente Ata de Reunião ser publicada no site da CODERN
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VI.2. Previsão de calendário para as reuniões do ano de 2020

Presidente do Conselho

.R\,,.]. G....:.;-ji, .:ÀQ...., 'S . Pa.b,.;,-,
PAULAGRACINETE DEO.PASSOS

Conselheira Titular
ÉRICd REIS GIHEN

õnselheinl2Htular

Gisele Edna dos Prazeres S. da Silva
Secretária dos órgãos Colegiados
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Calendário de previsão de Reuniões CONFIS 2020
MÊS LOCAL DATA DIA

Maio Videoconferência 29/ mai Sexta-feira
Junho A DEFINIR 25 e 26/jun Quinta e sexta-feira
Julho A DEFINIR 30 e 31/jul Quinta e sexta-feira

Agosto A DEFINIR 27 e 28/aqo Quinta e sexta-feira
Setembro A DEFINIR 24 e 25/set Quinta e sexta-feira
Outubro A DEFINIR 29 e 30/out Quinta e sexta-feira

Novembro A DEFINIR 26 e 27/nov Quinta e sexta-feira
Dezembro A DEFINIR 17 e 18/dez Quinta e sexta-feira


