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ATA DA 563a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA
DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE
SUMÁRIO.

DATA e HORA: 30/07/2020 das 09h00 às 1 2h30 e das 14h00 às 1 8h00.
LOCAL: Videoconferência.
QUORUM: Presidente do Conselho: Ricardo Botelho. Conselheiros Titulares
Pauta Gracinete de Oliveira Passos e Erico Reis Guzen.

Participação: Cristiane Campos Peralta, Euclides Bandeira de Souza Neto. Ana
Carolina Tannuri Laferté Marinho. Alrton Paulo Torres. Paulo Machado da Fonseca
Júnior, Elis Treidler Oberg, Francisco Mont'Alverne Pires, Ulisses Danilo Silva
Almeida. Joése de Andrade Bandeira Leandro. Francisco de Assis Xavier Reis.
Francisco Josefran de Aquino Júnior, Maurício Augusto Souza Lopes, Adayane
Ribeiro Lima Souto, Ricardo Winchello Vieira Branco e João Furlan, representante da
Auditoria Independente.

l.ABERTURA DOSTRABALHOS
1.1. Tendo em vista a 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 n' 667' e 668'. O CONFIS tomou
conhecimento.

11.2. Atas da Diretoria Executiva n" 1645', 1646', 1647', 1648', 1649', 1650',
1651' e 1652a. O CONFIS tomou conhecimento.

11.3. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário n's 36', 37', 38' e 39'. O CONFIS
tomou conhecimento.

11.4. Relatório dos Auditores Independentes - 4' trimestre 2019. O CONFIS
tomou conhecimento. O representante da Auditoria Independente, Jogo Furlan.
apresentou ao CONFIS o Relatório de Auditoria do exercício de 2019. elaborado pela
empresa Staff Auditoria e Assessoria, prestando os esclarecimentos necessários
sobre os questionamentos feitos pelos Conselheiros. Na oportunidade, os
Conselheiros perguntaram para o auditor independente se ele teria conhecimento de
algum aspecto que pudesse sugerir uma não adequação das demonstrações
contábeis aos regramentos legais e comitês de pronunciamentos contábeis. O
auditor independente respondeu que as demonstrações contábeis atendem às
normas contábeis em seus aspectos relevantes. O auditor independente fez também
uma apresentação específica quanto aos itens de ressalvas que foram objeto de
reprovação das contas pela última AGO, que em resumo, na sua opinião,
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encontravam-se resolvidos. Em relação às observações feitas pelo auditor
independente em seu relatório, , o CONFIS ratifica o entendimento da necessidade
de abertura de Processo Administrativo para apuração de responsabilidade sobre os
itens de património ou almoxarifado não localizados.

11.5. Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário referente às Demonstrações
Financeiras de 31 de dezembro de 2019. O CONFIS tomou conhecimento. Os
membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CODERN, Maurício Augusto Souza
Lopes, Adayane Ribeiro Lima Souto e Ricardo Winchello Vieira Branco,
apresentaram ao CONFIS o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário referente às
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 201 9.

11.6. Ofício n' 241/2020-CODERN-DP -- Encaminha Relatório Anual da
Administração 2019. O CONFIS analisou a documentação e, após reunião conjunta
com o Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao parágrafo 3' do
art. 163, da Lei n' 6.404/76, emitiu Parecer do Conselho Fiscal (anexo) que íntegra
esta ata independentemente de transcrição.

11.7. Convênio de Descentralização n' 001 -2020. O CONFIS tomou conhecimento

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:
junho/2020. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS reitera a solicitação de que
os relatórios passem a informar o quantitativo da contratação. para facilitar a
avaliação dos valores contratados.

111.2. Coordenação de Tesouraria
111.2.1. Tributos e contribuições sociais
conhecimento.

junho/2020. O CONFIS tomou

111.3. Gerência Financeira
111.3.1 . Balancete e Análise do Balancete. Os documentos não foram apresentados,
conforme justificativas apresentadas pelo GERFIN, em virtude da reabertura das
demonstrações de 2019 e a consequente necessidade de ajustes no património da
companhia. Conforme relatório de inventário de empresa contratada, os balancetes
do exercício de 2020 precisaram ser refeitos. Nesse sentido, a Companhia está
trabalhando nessa regularização, de forma que já na próxima reunião os balancetes
contábeis e suas respectivas análises, até o mês de maio, sejam devidamente
encaminhados.
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111.4. Gerência de Auditoria
111.4.1. Acompanhamento dos Processos TCU: junho/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: junho/2020. O CONFIS
tomou conhecimento.

111.4.3. Carta GEAUDI n' 012/2020: Encaminha documentos
CONFIS tomou conhecimento.

julho/2020. 0

111.5. Gerência de Planejamento
111.5.1. PSF - Plano de Saneamento Financeiro da CODERN NATAL/APMC. O
CONFIS tomou conhecimento. O Sr. Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de
Planejamento e Orçamento, realizou apresentação acerca da evolução do Plano de
Saneamento Financeiro da CODERN NATAL/APMC. esclarecendo as dúvidas dos
conselheiros durante a apresentação. Sobre o indicador GERFIN 001, o CONFIS
solicita que sejam consideradas metas factíveis de pagamento mensal. O CONFIS
solicita que o indicador GEPLAN 002.2 seja reavaliado, passando a ter, como metas
mensais, os valores previstos no PDG e não a meta anual. Sobre os indicadores
GEPLAN 003 e 004, o CONFIS entende que o indicador avaliado isoladamente mês
a mês pode prejudicar a percepção consolidada anual. Dessa forma, o CONFIS
solicita que seja feita uma avaliação acumulada e não apenas mensal. Sobre os
indicadores que medem os adicionais de horas trabalhadas, de maneira a conferir
mais eficiência ao seu trabalho, o CONFIS solicita receber apenas os indicadores
consolidados em GEADMI e não mais os mesmos indicadores em GEOPER e
GERTAB, tendo em vista que se trata de detalhamento dos mesmos dados. De
maneira a conferir mais eficiência ao seu trabalho, o CONFIS solicita que, no
indicador C00RCRI, seja apresentada a lista dos indicadores do PSF que se
apresentam em situação crítica. Ainda, solicita-se que C00RCRI seja o primeiro
indicador apresentado na planilha do PSF. como resumo gerencial.

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

111.5.3. Execução Orçamentária de Investimento (OI): junho/2020. O CONFIS
tomou conhecimento.

111.5.4. Fluxo de caixa: junho/2020. O CONFIS tomou conhecimento e verificou a
projeção de uma significativa dificuldade de caixa para o segundo semestre. Nesse
sentido, o CONFIS solicita à DIREXE informar as ações que serão tomadas para
minimizar o déficit projetado no fluxo de caixa.
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111.6. Coordenadoria de Conformidade e Riscos
111.6.1. Relatório mensal de atividades e Relatório de Monitoramento de Pontos
de Auditoria: junho/2020. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS solicita que,
na próxima reunião, a área realize apresentação do referido documento.

111.7. Ouvidoria
111.7.1. Relatório mensal de atividades (junho/2020). O CONFIS tomou
conhecimento.

111.8. Gerência Jurídica
111.8.1. Relatório de Processos (2' trimestre de 2020). O CONFIS tomou
conhecimento e solicita que os documentos apresentados nas próximas reuniões
venham com um relatório curto de natureza analítica e descritiva. destacando
fragilidades e avanços em relação à administração do passivo jurídico.

IV.DOCUMENTAÇÃOAPMC
IV.l. Dispensa de licitação/serviços/compras: junho/2020. O CONFIS tomou
conhecimento.

IV.2. Quadro de contribuições e impostos recolhidos e a recolher: junho/2020.
O CONFIS tomou conhecimento. Em relação aos impostos ou contribuições
vencidas, passíveis de enquadramento como apropriação indébita, os seus
montantes históricos e atualizados devem ser apurados e quitados com a maior
brevidade possível. Por fim, para os demais impostos e contribuições, o CONFIS
aguarda a conclusão do planejamento de longo prazo e que nele contenha a
previsão de quitação definitiva desses passivos.

IV.3. Fluxo de caixa: junho/2020. O CONFIS tomou conhecimento e verificou a
projeção de uma significativa dificuldade de caixa para o segundo semestre. Nesse
sentido, o CONFIS solicita à APMC informar as ações que serão tomadas para
minimizar o déficit projetado no fluxo de caixa.

IV.4. Avaliação Analítica: junho/2020. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS
solicita que a APMC reavalie a escolha dos gráficos apresentados. que são de difícil
compreensão.

IV.5. Relatório de riscos APMC (2' trimestre de 2020). O CONFIS tomou
conhecimento e solicita que os documentos apresentados nas próximas reuniões
venham com um relatório curto de natureza analítica e descritiva. destacando
fragilidades e avanços em relação à administração do passivo jurídico.

V.OUTROSASSUNTOSTRATADOS
V.l . APMC - Portaria DP n' 159/2018 e Carta GEAUDI n' 019/2018 - Contratação
003/2018/APMC. A esse respeito, foi apresentado o Ofício APMC n' 168/2020, que
encaminhou o relatório final da comissão de sindicância, datado de 02/09/2019. O
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referido relatório informa que o acórdão TCU 1308/2019 apontou que os fatos
denunciados não possuiriam risco, materialidade e relevância. Por fim, concluiu que
"não restaram por materializados em infringência legal notadamente por ter sido
celebrado termo de distrito (...) não persistindo a contratação irregular'

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 1 3.303/2016, 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 solicita apresentação 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, preferencialmente para a próxima reunião. O CONFIS tomou
conhecimento do Memorando GERFIN n' 036/2020. de 21/07/2020, e aguarda mais
informações sobre a contratação da auditoria do Portus. Além disso, o CONFIS
solicita apresentação dos efeitos das alterações ao regulamento do Plano de
Benefícios PORTUSI .

V.4. ASSUNTOS CONSIGNADOS EM ATAS ANTERIORES.
V.4.1. Contrato APMC 009/2014. O CONFIS tomou conhecimento do Ofício APMC
n' 168/2020, de 17/07/2020, e, analisada a justificativa e a base legal apresentadas
para o aditivo de prazo do Contrato 9/2014, resta ao CONFIS recomendar à APMC
que aprimore o planejamento de suas contratações, para que situações semelhantes
não voltem a ocorrer.

V.4.2. Acerca da ata DIREXE 1643', em relação ao item 2.1, o CONFIS reitera mais
informações sobre a necessidade dessa aquisição. tendo em vista o período de
pandemia do COVID-19, em que a circulação de pessoas está cada vez mais
restrita
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VI.ENCERRAMENTO DOSTRABALHOS
VI.l. Deverá, a presente Ata de Reunião, ser publicada no site da CODERN
VI.2. Previsão de calendário para as reuniões do ano de 2020:

Presidente do Conselho

e,-.:n.»G .h. 9
PAULAGRACINETEDEO.PASSOS

Conselheira Titular
RIJ
õnsel

U
heiro T.itúl

Eduardo Augusto Moura Silva
Secretário dos órgãos Colegiados "Ad Hoc
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Calendário de previsão de Reuniões CONFIS 2020
MÊS LOCAL DATA DiA

Agosto Videoconfe rência 21/ago Sexta-feira
Setembro A DEFINIR 15/set Terça-feira
Outubro A DEFINIR 29 e 30/out Quinta e sexta-feira

Novembro A DEFINIR
A DEFINIR

26 e 27/nov
17 e 18/dez

Quinta e sexta-feira
Quinta e sexta-feiraDezembro
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PARECER DO CONSELHOFISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas do
Rio Grande do Norte - CODERN, no cumprimento de suas atribuições
legais e estatutárias, após examinarem o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. consubstanciadas
no Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício.
Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do
Património Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do
Valor Adicionado, e respectivas Notas Explicativas, acompanhadas do
parecer e do relatório de auditoria emitidos em 15 de maio de 2020. sem
ressalvas, pela empresa Staff Auditoria e Assessoria, são de opinião que
as Demonstrações acima referidas, aprovadas pelo Conselho de
Administração nesta data, apresentam adequadamente a posição
patrimonial e financeira da CODERN e estão em condições de serem
encaminhadas à apreciação da Assembleia Geral dos Acionistas. Tais
documentos foram encaminhados a este Conselho por intermédio do
Ofício n' 241/2020-CODERN-DP, de 21 de julho de 2020.

Natal/RN, 30 de julho de 2020

Presidente do Conselho Fiscal

'Ã:l.J,. c..««.h. .b.. Q . R!:'«~,''
PAULA GRACINETEDEO.PASSOS

Conselheira Titular
EN

'r
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