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1.
IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES
COMPÕEM O RELATÓRIO
O presente Relatório de Gestão 2012 está organizado de acordo com as especificações
dos seguintes documentos: Instrução Normativa TCU nº 63/2010, de 1º de setembro de
2010, Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 119/2012
de 18 de janeiro de 2012 e da Portaria – TCU nº 150/2012 de 3 de julho de 2012.
Não foram apresentadas informações sobre a utilização de cartões de pagamento do
Governo Federal, uma vez que este item não se aplica à natureza jurídica da CODESA,
conforme explicitado no Item 5.4.1.3.
Também não são aplicáveis as exigências de demonstrações contábeis e notas
explicativas, bem como o atestado de adequação dos demonstrativos à situação
orçamentária, financeira e patrimonial da Companhia, previstos na Lei 4.320/1964,
tendo em vista que a CODESA é regida pela Lei 6.404/1976.
Não houve ocorrência de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, já que não
houve registros nessa conta contábil em 2012. Também não há registros de patrimônio
imobiliário classificado como “bens de uso especial” e de ocorrência de renúncia
tributária, motivo pelo qual não foram prestadas informações acerca desses temas.
Ao mesmo tempo informamos que os quadros A.1.2, A.1.3 e A.1.4, não foram
preenchidos pelo fato de que esta UJ não é vinculada ou não possui outras unidades sob
a sua gestão, logo trata-se de unidade única.

1.1 Identificação da unidade jurisdicionada
Destacamos aqui que esta UJ está identificada de acordo com o modelo de Relatório de
Gestão definido no Anexo I da DN TCU nº 119/2012. Dessa maneira, devido a natureza
da UJ em questão, este relatório é apresentado no formato individual.
1.1.1 Relatório de Gestão Individual
Segue abaixo no quadro A.1.1 a identificação da UJ.
Quadro A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Secretaria de Portos Presidência da República

Código SIORG: 92748

Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Companhia Docas do Espírito Santo
Denominação Abreviada: CODESA
Código SIORG: 701

Código LOA: 20206 PDG 09652

Código SIAFI: UG 399002
Gestão 39817

Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista

CNPJ: 27.316.538/0001-66

16

Principal Atividade: Administração e exploração comercial de
infraestrutura portuária

Código CNAE: 52.31-1/02
e 01

Telefones/Fax de contato:

Fax (27) 3132-7313

(27) 3132 -7360

(27) 3132-7314

Endereço Eletrônico: assecs@codesa.gov.br
Página na Internet: http://www.portodevitoria.gov.br
Endereço Postal: Av. Getúlio Vargas, nº 556, CEP: 29010-040. Vitória, ES
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Tem por objetivo realizar, direta ou indiretamente, em harmonia com os planos e programas da
Secretaria Especial de Portos, a administração e a exploração comercial dos portos organizados e demais
instalações portuárias do Estado do Espírito Santo. É regida pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº
6.404/76 e suas alterações), no que lhe for aplicável e pela Lei nº 8.630/93.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Estatuto Social; Regimento Interno; Regulamento de Exploração do Porto de Vitória.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Relatório de Administração 2012; Anuário Estatístico 2012.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
UG 110323 Gestão 1

Nome
Secretária de Portos
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI
-

Nome
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora

Código SIAFI da Gestão

Coordenação Geral de Recursos Humanos/MT – UG
390007

GESTÃO 00001

Alfândega da RFB Porto de Vitória – UG 170102

GESTÃO 00001

„Comando do Grupamento de Patrulha Naval – Marinha –
UG 781100

GESTÃO 00001

Capitania dos Portos do Espírito Santo – UG 881310

GESTÃO 00001

Comando da Força de Submarinos – Marinha – UG 791500

GESTÃO 00001

Comando do Segundo Esquadrão de Escolta – Marinha –
UG 791620

GESTÃO 00001

Centro de Intendência da Marinha – UG 782802

GESTÃO 00001

Grupamento de Navios Hidroceanográficos – Marinha –
UG 651200

GESTÃO 00001

Comando do Primeiro Esquadrão de Escoltas – Marinha –
UG 791610 –

GESTÃO 00001

Petrobras S/A

GESTÃO 00001

Fonte: COGEMP
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1.1.2 Relatório de Gestão Consolidado
O quadro A.1.2 não se aplica a esta UJ.
1.1.3 Relatório de Gestão Agregado
O quadro A.1.3 não se aplica a esta UJ.
1.1.4 Relatório de Gestão Consolidado e Agregado
O quadro A.1.4 não se aplica a esta UJ.
1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade
A Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, é uma sociedade de economia
mista, de capital autorizado, vinculada à Secretaria Especial de Portos da Presidência da
República, regendo-se pela lei 6404/76. Segundo consta em seu Estatuto Social em seu
artigo terceiro a UJ tem por finalidade:
Art. 3º - A CODESA tem por objeto social, em harmonia com os planos, programas e
orientações da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, exercer as
funções de Autoridade Portuária previstas na legislação específica e realizar a
administração e exploração comercial dos portos organizados de Vitória, Praia Mole,
Barra do Riacho e demais instalações portuárias localizadas no Estado do Espírito
Santo, que lhe forem incorporadas;
Parágrafo 1º - Além do objeto social previsto no caput deste artigo, a CODESA poderá
realizar a administração e a exploração comercial de portos organizados e instalações
portuárias localizados em outro estado, bem como administrar vias navegáveis
interiores, por delegação do Governo Federal, mediante assinatura de convênio.
Parágrafo 2º - Para complementação dos serviços incumbidos pela legislação, poderão
ser desenvolvidas atividades afins, conexas ou acessórias, industriais, comerciais e de
serviços.

Dessa forma, a CODESA, é uma Empresa Pública Federal, que se constitui na
Autoridade Portuária do Espírito Santo, cuja jurisdição abrange os seguintes Terminais,
públicos e arrendados:













Cais Comercial de Vitória – Berços: 101, 102, 103 e 104;
Cais de Capuaba (Vila Velha) - Berços: 201 e 202;
TVV – Terminal de Vila Velha – Berços: 203 e 204;
Cais de Paul – Berço: 905;
Terminal PEIU – Berço: 206;
Terminal Flexibrás – Berço: 906;
Terminal de Granéis Líquidos de São Torquato – Berço: 902;
Dolfins de Atalaia – Berço: 207;
Terminal da ZEMAX – Berço: – 909;
CPVV – Cia Portuária Vila Velha – Berço: 903;
Porto de Barra do Riacho - porto público, que abriga dois terminais privados –
Berços: 920, 921, 923, 925 e 926;
Porto de Praia Mole - Possui infraestrutura pública de proteção e acesso
aquaviário- Berços: 930, 931, 932, 933 e 934.
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Sendo assim, ao longo do exercício de 2012, a CODESA realizou uma série de ações, tanto
no âmbito interno quanto externo que contribuíram para que a UJ atingisse durante o
exercício em questão, cumprisse as suas atribuições estatutárias. Dentro deste contexto a
destacamos as seguintes ações realizadas pela UJ no exercício:
a) Desempenho econômico-financeiro – A UJ Alcançou um resultado favorável, no que se
refere ao nosso desempenho econômico-financeiro, em 2012, com o registro de um Lucro
Líquido de R$ 8,75 milhões em 2012, revertendo o prejuízo apresentado no exercício de
2011.
b) Investimentos – Foram realizados um total de R$ 95,25 milhões em investimentos,
dentre os quais cabe destacar a obra de contenção e ampliação do Cais Comercial, iniciada
em 2011, e os estudos de localização do Porto de Águas Profundas. Também em 2012,
iniciamos as obras de dragagem e derrocagem para o aprofundamento do canal de acesso.
c) Segurança portuária - Quanto à Segurança Portuária a UJ cumpriu com todas as
exigências estabelecidas no Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações
Portuárias (ISPS Code) e, com isso, as instalações da UJ estão aptas à certificação.
d) Projetos ambientais - Na área Ambiental, A UJ continuou adotando as ações para
garantir as bases sustentáveis de seus serviços e aderirmos ao Programa de Conformidade
do Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Efluentes Líquidos e Fauna Sinantrópica, atuando
em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo.
e) Demais ações administrativas – A UJ obteve avanços significativos nas áreas
administrativas da CODESA. Ressaltamos a implantação do sistema ERP e o
desenvolvimento do Plano Diretor de TI, importantes ferramentas para a gestão da
informação organizacional. Implantamos projetos relevantes para o aprimoramento da nossa
comunicação com a sociedade, o Plano de Comunicação Social e o Serviço de Informação
ao Cidadão. Além disso, investimos nas áreas de Recursos Humanos e de Saúde e
Segurança, com a realização de cursos, treinamentos e palestras sobre temas afins para
nossos colaboradores.
Durante a realização do exercício de 2012, a UJ encontrou alguns percalços, que afetaram a
movimentação de cargas e receita da Companhia:







Crise internacional;
Redução no volume de cargas em decorrência das obras de expansão dos berços 101
e 102, e da Dragagem e Derrocagem do canal de Vitória;
Perdas já sentidas na movimentação de cargas, ao final de 2012, em decorrência do
fim do FUNDAP;
Cenário pessimista em decorrência da possibilidade de redivisão dos Royalties do
petróleo;
Quadro de pessoal reduzido.

1.3 Organograma funcional
Conforme explicitado anteriormente a CODESA é uma sociedade anônima e de
economia mista e seu funcionamento e estrutura organizacional devem atender aos
requisitos previstos pela lei 6404/76. Logo o organograma da empresa é apresentado
conforme apresentado na figura 1A.

Figura 01A: CODESA – Organograma Funcional
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Dessa maneira as competências e atribuições de cada uma das áreas que compõem a
Unidade Jurisdicionada são apresentadas a seguir e competem a elas:
 À Assembléia Geral de Acionistas compete a ela, sem exclusão de outros casos
previstos em lei:
a) Reformar o Estatuto Social;
b) Tomar, anualmente, as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
c) Eleger ou destituir quaisquer dos membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal na forma da legislação vigente;
d) Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal;
e) Deliberar sobre a avaliação dos bens com que o acionista concorrer para o
capital social;
f) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido de exercício e a distribuição de
dividendos;
g) Deliberar sobre a criação e utilização de reservas;
h) Autorizar a alienação de ações, no todo ou em parte, do capital social da
Companhia ou de suas controladas;
i) Autorizar a abertura do capital social da Companhia;
j) Aprovar as modificações do capital social;
k) Autorizar a renúncia a direitos de subscrição de ações ou debêntures
conversíveis em ações de empresas controladas;
l) Autorizar a emissão de debêntures conversíveis em ações ou vendê-las, se em
tesouraria;
m) Autorizar a venda de debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de
emissão de empresas controladas;
n) Autorizar a emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no País
ou no Exterior;
o) Deliberar sobre a transformação, incorporação, fusão ou cisão da CODESA, sua
dissolução e liquidação, bem como eleger ou destituir os liquidantes e julgarlhes as contas e
p) Autorizar a permuta de ações ou outros valores mobiliários, de emissão da
CODESA. Cabe à Coordenação de Auditoria Interna – COAUDI a gestão,
execução orientação, controle e acompanhamento das atividades inerentes à
auditoria interna, assim como assessoria aos órgãos da administração e de
fiscalização superiores. Além disso, deve relacionar-se com órgãos afins do
Governo Federal.
 Ao Conselho Fiscal sem exclusão de outros casos previstos em lei, compete:
a) Pronunciar-se sobre os assuntos de sua atribuição que lhe forem submetidos pelo
Conselho de Administração ou pela Diretoria-Executiva;
b) Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo
examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações;
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c) Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
d) Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus
deveres legais e estatutários;
e) Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer
as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da
Assembléia Geral;
f) Opinar sobre propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à
Assembléia Geral, relativas à modificação do capital social, à emissão de
debêntures ou bônus de subscrição aos planos de investimentos ou orçamentos
de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou
cisão;
g) Denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências
necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à Assembléia Geral, os
erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à
Companhia;
h) Convocar Assembléia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem
mais de um mês essa convocação e Extraordinária sempre que ocorrerem
motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembléias as matérias
que considerarem necessárias;
i) Analisar, no mínimo trimestralmente, por ocasião das reuniões ordinárias, o
balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela
Companhia;
j) Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
k) Assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria-Executiva
em que se deliberar sobre assuntos em que deva opinar (alíneas “e”, “f” e “j”) e
l) Fornecer ao acionista, ou grupo de acionistas que representem no mínimo cinco
por cento do capital social, sempre que solicitadas, informações sobre matérias
de sua competência.
 Ao Conselho de Administração, sem exclusão de outros casos previstos em lei,
compete:
a) Fixar a orientação geral dos negócios da empresa;
b) Eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria-Executiva,
fixando as respectivas áreas de atuação;
c) Homologar a designação do substituto do Diretor-Presidente, em suas ausências
ou impedimentos eventuais;
d) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar os livros e papéis da empresa,
solicitar informações sobre editais de Licitação, Contratos celebrados e Aditivos
contratuais, bem assim sobre providências adotadas pela Administração para
regularizar diligências do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral
da União;
e) Convocar a Assembléia Geral de Acionistas;
f) Deliberar sobre a estrutura organizacional da CODESA;
g) Deliberar sobre o Regimento Interno da Companhia;
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h) Aprovar a política de administração e desenvolvimento de recursos humanos,
normas e planos, carreiras, benefícios e salários, quadro de pessoal, bem assim
as diretrizes e critérios para renegociação salarial com a entidade de classe dos
empregados e, igualmente, remuneração, concessão de diárias, gratificações,
vantagens e eventuais planos de demissão incentivada, submetendo, quando
necessário, aos órgãos superiores;
i) Deliberar, ouvido o Conselho Fiscal, sobre abertura de crédito, tomada de
financiamento e prestação de garantias, bem como sobre a transferência ou
cessão de ações, créditos e direitos;
j) Aprovar os Orçamentos Anuais e Plurianuais de Custeio e de Investimentos, os
projetos de expansão, acompanhar sua execução de desempenho, bem assim o
cumprimento das metas e projetos estratégicos da Companhia;
k) Deliberar sobre o Plano de Contas;
l) Aprovar minutas-padrão de contratos, acordos, ajustes e convênios;
m) Deliberar sobre a aceitação de doações, com ou sem encargos;
n) Deliberar sobre o afastamento de qualquer de seus membros e os da DiretoriaExecutiva, estes quando por prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos;
o) Deliberar sobre a aquisição de bens imóveis, bem como aprovar Normas para
alienação de bens do Ativo Permanente da Empresa;
p) Manifestar-se previamente, sobre qualquer matéria a ser submetida à Assembléia
Geral de Acionistas, que não seja de competência exclusiva da mesma;
q) Aprovar o seu Regimento Interno;
r) Aprovar contratos de cessão, comodato, permuta, alienação e arrendamento de
bens e sobre a constituição de ônus reais sobre os mesmos;
s) Aprovar normas para licitação e contratação e autorizar a realização de licitação
para aquisição de equipamentos e para realização de obras e serviços, nos casos
de Concorrências e Tomadas de Preços;
t) Aprovar a indicação do Secretário Geral do Conselho e do seu substituto
eventual, dentre os empregados da Companhia, por proposta da Diretoria
Executiva;
u) Estabelecer as diretrizes para elaboração do Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna – PAINT, em conformidade com as normas da ControladoriaGeral da União, e aprovar o PAINT para o exercício seguinte até o ultimo dia
útil do mês de dezembro de cada ano;
v) Convocar os Auditores Independentes e a Chefia da Auditoria Interna para, em
reunião do Conselho, pronunciar-se sobre os relatórios, as contas da Diretoria e
os balanços consolidados;
w) Aprovar o Relatório da Administração as contas da Diretoria e os Balanços
consolidados, que deverão ser submetidos à apreciação do Conselho, dentro de
dois meses, contados do término do exercício social;
x) Propor à Assembléia Geral a destinação do lucro líquido de cada exercício;
y) Examinar e apurar a transferência de recursos, na forma das disposições legais e
regulamentares vigentes, para fundos em previdência privada, fundações e
pessoas jurídicas de direito público;
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z) Autorizar abertura, transferência ou encerramento de escritórios, filiais,
dependências ou outros estabelecimentos da empresa;
aa) Apreciar os vetos do Diretor-Presidente, relativamente às decisões da Diretoria;
bb) Decidir os casos omissos do presente Estatuto e
cc) Designar e destituir o titular da Auditoria Interna, por proposta da Diretoria, a
ser aprovada pela Controladoria-Geral da União.
 À Auditora Interna – COAUDI - como órgão de assessoramento direto do
Conselho de Administração, compete:
a) Executar auditagens de natureza contábil, financeira, orçamentária,
administrativa, patrimonial, operacional e de engenharia no âmbito da
Companhia;
b) Fornecer aos órgãos da Administração Superior, informações sobre o
desempenho e a eficácia de suas atividades;
c) Propor medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados e
d) Relacionar-se com os órgãos afins do Governo Federal, de acordo com a
legislação e orientações técnicas deles emanadas e executar outras atividades
compatíveis com sua competência.
 À Secretaria dos Conselhos – SECONS compete executar as atividades de
apoio administrativo ao Conselho de Administração, além de organizar e
controlar as reuniões da Assembléia Geral de Acionistas, Conselho Fiscal e
Conselho de Autoridade Portuária. São as atividades da SECONS:
a) Executar as atividades de apoio administrativo para o funcionamento do
Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho da Autoridade Portuária
e Assembléia Geral de Acionistas;
b) Secretariar as reuniões dos órgãos acima citados, prestando-lhes o apoio
logístico necessário, inclusive organizando pautas e documentos;
c) Executar a redação e edição dos atos a serem expedidos pelos órgãos acima
citados, certificando-se do seu enquadramento nas normas vigentes e nos
instrumentos administrativos em vigor, assim como manter controle das
respectivas pendências;
d) Providenciar e controlar a emissão de documentos de viagem dos membros dos
órgãos acima citados, incluindo diárias e ajuda de custo e
e) Executar outras atividades compatíveis com a competência do órgão.

 À Coordenação de Ouvidoria - COOVID, compete-lhe facilitar o contato
direto entre os públicos e a CODESA. Receber e examinar sugestões,
reclamações, elogios e denúncias dos públicos interno e externo sempre que não
forem solucionadas pelo setor responsável, dando encaminhamento aos
procedimentos necessários para a solução dos problemas suscitados, com
retorno aos interessados. E possui como atividades principais:
a) Encaminhar às áreas internas as manifestações dos clientes, acompanhar as
providências adotadas e garantir o retorno aos interessados. As manifestações
encaminhadas diretamente às áreas deverão ser tratadas pelas mesmas sem
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b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

interferência da Ouvidoria, exceto quando houver solicitação explícita de uma
das partes.
Organizar e interpretar o conjunto das manifestações recebidas dos clientes.
Agir em consonância com as normas e valores da Codesa, resguardando os
princípios que orientam a atividade da empresa, sobretudo com os princípios da
legalidade, da impessoalidade, da ética, da publicidade e da eficiência;
Apoiar as coordenações, visando à solução dos problemas apontados pelos
manifestantes.
Rejeitar e determinar o arquivamento de manifestações improcedentes, mediante
justificativa fundamentada;
Produzir relatórios que expressem com clareza as expectativas dos demandantes,
sugerindo melhorias nos procedimentos, a partir da análise e interpretação das
manifestações recebidas e encaminhá-los à diretoria.
Guardar sigilo referente a informações levadas ao seu conhecimento, no
exercício de suas funções.
Proceder ao controle de todas as manifestações com os respectivos
encaminhamentos e respostas.
Divulgar o trabalho da ouvidoria e informar o público interno sobre as
atribuições da ouvidoria.
Executar outras atividades compatíveis com a competência da unidade.

 À Diretoria Executiva – DIREXE, composta pelo Diretor Presidente DIRPRE, pelo Diretor de Administração e Finanças – DIRAFI, pelo Diretor de
Infraestrutura e Operações – DIROPE e pelo Diretor de Planejamento e
Desenvolvimento – DIRPAD, sem exclusão de outros casos previstos em lei,
compete:
a) Encaminhar para apreciação e deliberação do Conselho de Administração
proposta dos Orçamentos Anuais e Plurianuais de Custeio e Investimento, bem
como sua reformulação;
b) Encaminhar ao Conselho de Autoridade Portuária – CAP dos Portos de Vitória,
Praia Mole e Barra do Riacho proposta dos Orçamentos Anuais e Plurianuais de
Custeio e Investimento, bem como sua reformulação;
c) Aprovar a tabela de custo de substituição, agrupamento ou desdobramento de
títulos de emissão da CODESA;
d) Aprovar as normas gerais de caráter técnico, operacional, administrativo e
financeiro, respeitadas as competências do Conselho de Administração, de
outros órgãos ou entidades superiores;
e) Aprovar a lotação do Quadro de Pessoal;
f) Submeter à aprovação do Conselho de Administração proposta das normas para
alienação de bens do Ativo Permanente;
g) Autorizar a locação ou arrendamento de bens imóveis, bem como a alienação de
bens do ativo permanente da empresa;
h) Autorizar o afastamento de seus membros, até 30 (trinta) dias consecutivos;
i) Manifestar-se, previamente, sobre os assuntos a serem submetidos ao Conselho
de Administração, que não sejam de decisão exclusiva do mesmo;
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j) Deliberar sobre os assuntos não incluídos na área de competência da Assembléia
Geral ou do Conselho de Administração;
k) Encaminhar ao conhecimento do Conselho de Administração as adjudicações de
obras, serviços e aquisições realizados sem prévia licitação, com as respectivas
justificativas;
l) Aprovar os planos e projetos estratégicos e de ação da Companhia, participando
efetivamente das atividades de acompanhamento do cumprimento e de sua
atualização e
m) Deliberar sobre a realização de licitação, na modalidade denominada pregão,
para aquisição de bens e serviços comuns, nos termos da legislação vigente.
k) Ao Diretor Presidente - DIRPRE compete-lhe, em conformidade com os
objetivos e a política estabelecida pelo Conselho de Administração e de acordo
com as decisões da Diretoria Executiva, dirigir, coordenar e controlar as
atividades de gestão da CODESA, Assessorias e Coordenações que lhes forem
diretamente subordinadas, inclusive da Secretária do Diretor Presidente.
l) Ao Diretor de Administração e Finanças (DIRAFI), ao Diretor de
Infraestrutura e Operações e ao Diretor de Planejamento e
Desenvolvimento (DIROPE), além das atribuições e responsabilidades próprias
de membro da Diretoria Executiva, em conformidade com os objetivos e a
política estabelecida pelo Conselho de Administração e de acordo com as
decisões da Diretoria Executiva, compete supervisionar, coordenar e controlar as
atividades da Assessoria e Coordenações que lhes forem diretamente
subordinadas, inclusive da Secretária do Diretor, bem como diligenciar para o
cumprimento das solicitações dos órgãos de fiscalização e de controles interno e
externo, no âmbito de suas competências.
Unidades vinculadas ao Diretor Presidente
 À Superintendência de Projetos – SUPGER - compete, sob delegação do
Diretor Presidente, coordenar todos os projetos definidos como prioritários e
estratégicos pelo Diretor Presidente e, para garantir a integração dos processos
visando à eficiência e eficácia dos mesmos, atuar diretamente sobre todas as
áreas diretamente envolvidas nos referidos projetos.
 À Secretaria Geral de Presidência – SEGPRE - compete dirigir, orientar,
executar e controlar as atividades Secretaria Geral da Presidência, e dar
seguimento a assuntos de quaisquer naturezas no âmbito da Diretoria Executiva.
 À Assessoria de Comunicação Social – ASSECS - compete planejar, executar,
orientar, controlar e acompanhar as atividades de comunicação social, incluindo
assessoramento profissional à Diretoria Executiva, nas relações com a mídia e
publicações diversas.
 À Coordenação de Gestão Empresarial – COGEMP - compete executar,
orientar, controlar e acompanhar as atividades de assessoramento ao Diretor
Presidente na gestão do desempenho geral da organização, incluindo
acompanhamento de metas, sistema de indicadores de performance e
coordenação de programas de qualidade e produtividade.
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 À Coordenação Jurídica – COJURI compete coordenar, executar, orientar,
controlar e acompanhar as atividades jurídicas de natureza contenciosa,
consultiva e contratual da CODESA; assistir diretamente a Diretoria Executiva,
CONSAD e CONFIS, quando solicitado pela Diretoria Executiva, para dirimir
dúvidas referentes à aplicação do direito, bem como orientá-la na solução de
problemas de interesse da CODESA.
 À Coordenação de Segurança Portuária – COSNIP compete coordenar e
executar as atividades de gestão de informações, investigações e apoio relativos
à preservação da ordem, guarda e segurança do patrimônio e de mercadorias sob
responsabilidade da CODESA, bem como manter e aprimorar o sistema ISPSCODE, Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias,
estabelecido por órgãos reguladores internacionais e nacionais.
Unidades vinculadas ao Diretor de Infraestrutura e Operações
A todas as coordenações aqui descritas cabe a assessoria ao Diretor de Infraestrutura e
Operações em assuntos afetos à sua área de atuação.
 À Coordenação de Gestão Portuária – COGESP - compete coordenar a
execução das atividades relativas à gestão das operações portuárias dos portos
organizados administrados pela CODESA.
 À Coordenação de Programação Operacional – CODPRO - compete
coordenar a execução das atividades relativas ao planejamento tático e
operacional das atracações e desatracações nos portos sob administração pela
CODESA.
 À Coordenação de Engenharia – COENGE - compete coordenar as atividades
relativas ao planejamento de projetos de engenharia e arquitetura; elaborar
planos e anteprojetos de infraestrutura portuária e logística, projetos básicos e
projetos executivos de obras e especificação de equipamentos para a CODESA.
 À Coordenação de Obras e Manutenção – CODMAN - compete coordenar as
atividades relativas à execução e fiscalização de obras além de coordenar as
atividades de manutenção/conservação, civil, mecânica e elétrica das instalações
e equipamentos da CODESA, dentro da área do porto organizado.
 À Coordenação de Suprimentos – CODSUP -compete coordenar a execução das
políticas de suprimento de materiais e de bens patrimoniais e de contratação de
serviço da CODESA.
Unidades vinculadas ao Diretor de Administração e Finanças
A todas as coordenações aqui descritas cabe a assessoria ao Diretor de Administração e
Finanças em assuntos afetos à sua área de atuação.
 À Coordenação de Contabilidade – CODCON - compete coordenar a
execução das atividades de análise de custos e todas aquelas relativas ao registro
contábil dos atos e fatos administrativos da CODESA e demais atividades
contábeis previstas pela legislação e normas próprias.
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 À Coordenação de Finanças e Orçamento – CODFOR -compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relacionadas ao orçamento e
administração financeira da CODESA.
 À Coordenação de Recursos Humanos – CODRHU - compete analisar,
propor, coordenar e orientar a execução das políticas e estratégias de gestão de
recursos humanos da CODESA, supervisionando as atividades de seleção,
recrutamento, desligamento, treinamento e desenvolvimento, avaliação de
desempenho, pagamento de pessoal, além de respectivos encargos legais, plano
de cargos, carreiras e salários, programa de alimentação do trabalhador e demais
benefícios previstos em legislação e acordos coletivos de trabalho.
 À Coordenação de Saúde e Segurança do Trabalho – CODSAT - compete
coordenar, executar, orientar, controlar e acompanhar as atividades ligadas a
serviços especializados de higiene, saúde, medicina e segurança do trabalho no
âmbito da CODESA.
 À Coordenação de Serviços Gerais – COSERV - compete coordenar as
atividades de controle de materiais e bens patrimoniais, de limpeza e consumo
de bens próprios, copa, zeladoria, serviços e transportes, inclusive contratos de
serviços terceirizados.
Unidades vinculadas ao Diretor de Planejamento e Desenvolvimento
A todas as coordenações aqui descritas cabe a assessoria ao Diretor de Planejamento e
Desenvolvimento em assuntos afetos à sua área de atuação.
 À Coordenação de Marketing – COMARK - compete coordenar, planejar e
gerenciar as ações de atração de promoção comercial do porto público e de seus
terminais arrendados, estabelecer contatos com agentes, entidades externas e
clientes, identificar novas oportunidades de negócios que permitam atender aos
objetivos e metas definidas pela empresa, executar plano ou programa de
marketing e outras ações que visam divulgar os portos sob jurisdição da
CODESA.
 À Coordenação de Planejamento – COPLAD -compete executar, orientar,
controlar e acompanhar as atividades de planejamento estratégico e de ação, com
foco em ações comerciais e de desenvolvimento da atividade portuária na área
de influência da CODESA.
 À Coordenação de Tecnologia da Informação – COINFO - compete
coordenar, executar, orientar e acompanhar as atividades ligadas à informática,
automação, telefonia, imagem e dados, no âmbito da CODESA.
 À Coordenação de Meio Ambiente – COMAMB - compete coordenar,
executar, orientar, controlar e acompanhar as atividades ligadas à gestão do meio
ambiente no âmbito da CODESA.
 À Coordenação de Arrendamentos e Contratos – COARCO -compete a
execução das atividades relativas à fiscalização dos contratos e atos comerciais
da CODESA, arrendamentos e termos de adesão e concessão de direito de uso,
propondo normas e critérios de controle e fiscalizando os respectivos resultados,
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visando ao desenvolvimento da atividade portuária, por meio da gestão do
patrimônio imobiliário gerador de receita.
1.4 Macroprocessos Finalísticos
Conforme citado anteriormente, a UJ tem por objeto social, busca a harmonia com os
planos, programas e orientações da Secretaria Especial de Portos da Presidência da
República, exercer as funções de Autoridade Portuária. Sendo assim, os processos
finalísticos da CODESA deverão estar voltados ao exercício de seu papel como
Autoridade Portuária. Logo, os principais processos finalísticos da UJ, bem como de sua
condução, são apresentados na tabela 1A abaixo.
Processo Finalístico

Tabela 1A: Macroprocessos finalísticos da UJ
Condução dos processos pela UJ

Gestão das operações portuárias

A UJ realiza a gestão através da atuação da COGESP

Fiscalização de contratos de
arrendamento

A UJ realiza a programação de atracação de navios através de
setor de gestão própria denominada CODPRO.
A UJ realiza a fiscalização de contratos através de setor de gestão
própria denominada COARCO.

Promoção de arrendamento de
áreas

A UJ realiza a promoção dos arrendamentos através da atuação
conjunta do DIRPRE e SUPGER.

Programação de navios

A UJ realiza a promoção comercial dos terminais do complexo
portuário , através de setor de gestão própria denominada
SUPGER e COMARK.
A UJ realiza a segurança das instalações portuárias através de
setor de gestão própria denominada COSNIP.

Promoção comercial dos
terminais do complexo portuária
Segurança portuária.

Fonte: COGEMP
1.5 Macroprocessos de Apoio.
Ao mesmo tempo, além da identificação dos macroprocessos finalísticos, é importante
que sejam destacados os macroprocessos de apoio, essenciais ao funcionamento da UJ.
Dessa forma tais macroprocessos são identificados na tabela 2A abaixo:

Processo de Apoio

Tabela 2A: Macroprocessos de apoio da UJ
Condução dos processos pela UJ

Gestão da informação
Gestão ambiental
Planejamento portuário
Projetos de engenharia
Atividades de Manutenção das
áreas portuárias
Análise jurídica do contexto
portuário

A UJ realiza a gestão da informação através de setor de gestão
própria denominada COINFO.
A UJ realiza a gestão ambiental através de setor de gestão própria
denominada COMAMB.
A UJ realiza o planejamento portuário através da elaboração de
Análises estatísticas, PDZP, Contratação de Estudos de
viabilidade para áreas arrendadas (EVTEA);
A UJ elabora projetos de engenharia através de setor de gestão
própria denominada COENGE.
A UJ realiza a manutenção das instalações portuárias através de
setor de gestão própria denominada CODMAN.
A UJ realiza a análise jurídica através de setor de gestão própria
denominada COJURI.

29

Controle Contábil

Controle financeiro

Comunicação empresarial

Suporte e apoio aos Conselhos

Saúde e Segurança no Trabalho

Suprimentos

Gestão de Recursos Humanos

A UJ realiza a execução das atividades de análise de custos e todas
aquelas relativas ao registro contábil dos atos e fatos
administrativos da EMPRESA através de setor de gestão própria
denominado CODCON.
A UJ executa, acompanhar e avaliar as atividades relacionadas ao
orçamento e administração financeira da CODESA através de setor
de gestão própria denominado CODFOR.
A UJ realiza a divulgação na mídia das principais ações que são
realizadas, através de setor de gestão própria denominada ASSECS
A UJ realiza o apoio aos trabalhos do CONFIS, CONSAD e CAP
através de setor de gestão própria denominada SECONS. E o
apoiopelo a divulgação na mídia das principais ações que são
realizadas, através de setor de gestão própria denominada
SECONS, SEGPRE,
A UJ realiza controlar e acompanhar as atividades ligadas a
serviços especializados de higiene, saúde, medicina e segurança do
trabalho no âmbito da CODESA, através de setor de gestão própria
denominada CODSAT.
A UJ coordena a execução das políticas de suprimento de materiais
e de bens patrimoniais e de contratação de serviço da CODESA
através de setor de gestão própria denominada CODSUP.
A UJ analisa, propõe, coordenar e orientar a execução das políticas
e estratégias de gestão de recursos humanos da CODESA, através
de setor de gestão própria denominada CODRHU.

Auditoria

A UJ coordenar, executar, orientar, controlar e acompanhar as
atividades inerentes à área, prestar assessoria aos órgãos da
administração e de fiscalização superiores, bem como relacionar-se
com órgãos afins do Governo Federal, através de setor de gestão
própria denominada COAUDI.

Gestão Empresarial

A UJ realiza o acompanhamento de metas, sistema de indicadores
de performance e coordenação de programas de qualidade e
produtividade, através de setor de gestão própria denominada
COGEMP.

Serviços gerais

Suporte e apoio aos Conselhos
Apoio a Presidência

A UJ realiza o controle de materiais e bens patrimoniais, de limpeza
e consumo de bens próprios, copa, zeladoria, serviços e transportes,
inclusive contratos de serviços terceirizados, através de setor de
gestão própria denominada COSERV.
A UJ realiza o apoio aos trabalhos do CONFIS, CONSAD e CAP
através de setor de gestão própria denominada SECONS.
A UJ realiza tarefas de suporte, orientação, execução e controle das
atividades da Presidência através de setor de gestão própria
denominada SEGPRE.

Fonte: COGEMP / Regimento Interno CODESA

1.6 Principais parceiros
A UJ possui uma ampla variedade de parceiros, no âmbito público e privado que
auxiliam a mesma no desenvolvimento e êxito de suas atividades. Dessa forma, os
principais parceiros da instituição são apresentados na tabela 3A abaixo:
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Tabela 3A: Principais parceiros da UJ
Parceiro
Alfândega da RFB Porto de Vitória – UG
170102
Comando do Grupamento de Patrulha Naval –
Marinha – UG 781100
Capitania dos Portos do Espírito Santo – UG
881310
Comando da Força de Submarinos – Marinha –
UG 791500
Comando do Segundo Esquadrão de Escolta –
Marinha – UG 791620
Centro de Intendência da Marinha – UG
782802
Grupamento de Navios Hidroceanográficos –
Marinha – UG 651200
Comando do Primeiro Esquadrão de Escoltas –
Marinha – UG 791610 –
ANTAQ – Agência Nacional de Transportes
Aquáticos
SEP – Secretaria de Portos
Ministério dos Transportes
Petrobrás S/A
Technip (Flexibrás)
TVV/LOGIN S/A
Portocel
Rhodes
OilTanking
Peiu
CPVV
Terminal de Praia mole

Iniciativa
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Fonte: COGEMP

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES
A seguir são apresentados o Planejamento Estratégico da UJ, bem como das ações
realizadas, atingimento de metas e dificuldades encontradas pela UJ durante o exercício.
Destacamos adicionalmente que não ocorreram justificativas para os tens deste bloco
tendo em vista que todos os itens foram preenchidos.

2.1 Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada
O planejamento institucional da UJ está diretamente relacionado às responsabilidades da
instituição. Dessa forma, são competência e objetivos da CODESA:
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I. Competência Institucional
A CODESA tem por objeto social, em harmonia com os planos, programas e
orientações da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, exercer as
funções de Autoridade Portuária previstas na legislação específica e realizar a
administração e exploração comercial dos portos organizados de Vitória, Barra do
Riacho e demais instalações portuárias localizadas no Estado do Espírito Santo, que lhe
forem incorporadas.
II. Objetivos estratégicos
Com base nas diretrizes para o fomento do setor, programas e projetos de apoio ao
desenvolvimento das atividades portuárias, definidos pela Secretaria de Portos –
SEP/PR, e na política da empresa de adequação organizacional para respostas às
demandas de mercado, a CODESA definiu como objetivos estratégicos para 2012:
melhorar o desempenho econômico-financeiro, melhorar a qualidade e a capacidade da
infraestrutura, modernizar a gestão e elevar o nível dos serviços.
Principais realizações do Exercício
O Complexo Portuário do Espírito Santo se destacou por possuir o maior volume de
exportações e importações no Brasil em 2012, repetindo o ano de 2011. O somatório da
carga bruta movimentada durante todo o ano foi 167,06 milhões de toneladas, o que
representou um acréscimo de 3,67% em relação ao ano anterior e deu ao Espírito Santo
a parcela de 18,48% de toda a movimentação de mercadorias do país. Em 2012, o Porto
de Vitória, movimentou 6,80 milhões de toneladas de mercadorias diversas, decréscimo
de 14,96% frente ao ano de 2011. Desse total, 3,16 milhões foram movimentadas pelos
terminais administrados pela CODESA e 3,64 milhões pelos terminais arrendados e
CPVV. Contudo, o crescimento na movimentação de granéis líquidos, nos berços
públicos, foi de 116,68% em relação a 2011, o maior valor registrado no Porto de
Vitória nos últimos dez anos.
Em 2012, foram registradas 3886 atracações no Porto de Vitória, incluídas as do
Terminal da ZEMAX e do CPVV, cujo aumento em relação a 2011 foi de 2,51%.
Os Terminais Privativos, por sua vez, tiveram uma redução em comparação com o
exercício anterior de 0,36%. Ressalta-se que o aumento no número de atracações no
Porto de Vitória se deu, em parte, pelo grande volume de embarcações de apoio às
plataformas de petróleo offshore, que totalizaram 2801 atracações, crescimento de
17,69% em relação ao ano passado.
No exercício de 2012, o desempenho econômico-financeiro da CODESA apresentou
uma significativa melhora frente ao ano de 2011. O resultado líquido da Companhia
somou R$ 8,75 milhões, revertendo o resultado negativo do exercício anterior, mesmo
com a influência da redução da quantidade de carga movimentada no Porto de Vitória e
nos Terminais Privativos. As rubricas diretamente ligadas a movimentação de cargas,
tais como receita e o EBTIDA, apresentaram queda em 2012 quando comparado a 2011.
A receita bruta da Companhia totalizou R$ 108,88 milhões em 2012, valor 6,16%
menor que o verificado a do ano anterior. As receitas líquidas por sua vez somaram R$
98,06 milhões no exercício de 2012, valor 3,58% inferior ao ano de 2011.
O EBITDA, que indica a capacidade da CODESA em gerar caixa, totalizou R$ 16,19
milhões em 2012. Seu resultado demonstra que a Companhia tem condições de honrar
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os compromissos de curto prazo e acumular reservas financeiras, entretanto, esse valor
reduziu em 31,47% quando comparado ao registrado em 2011. O saldo de bancos e
aplicações financeiras registrou um crescimento de 23,62%, totalizando R$ 44,89
milhões em 31 de Dezembro de 2012, excluindo os recursos financeiros
disponibilizados pela União para investimentos em infraestrutura portuária.
Em 2012, R$ 95,25 milhões foram executados em investimentos, variação de 431,22%
frente ao montante de 2011. Desse total, R$ 854,28 mil se referem a recursos próprios e
R$ 94,40 milhões a aporte de recursos da União. Destacam-se como principais
investimentos os projetos e obras de infraestrutura do Porto de Vitória e as aquisições
de itens de Tecnologia da Informação.
2.2 Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos
Ao final do exercício de 2011 a Unidade traçou uma série de estratégias para serem
realizados durante o exercício de 2012, visando alcançar os objetivos estratégicos da UJ.
Dessa forma, além dos objetivos previstos para os programas e ações já previstos em
orçamento (PDG), a Unidade Jurisdicionada (UJ) também definiu como objetivos
principais para o exercício de 2012:
A) No campo jurídico a UJ buscou a redução do passivo trabalhista,
B) Elaboração de programas de arrendamentos em parceria com a SEP dos terminais
privativos, com destaque para:
- Iniciar arrendamento da retroárea de Capuaba;
- Promover o arrendamento das instalações da RHODES;
- Otimizar as instalações de Barra do Riacho;
- Promover o arrendamento do TGL de São Torquato e
- Promover o arrendamento das instalações da NASCON.
C) Como metas para aumento das receitas, foram estabelecidos:
- Captação de linhas de navegação de longo curso;
- Devido ao aumento do calado, analisar cenários que possibilitem aumentar a
movimentação anual de cargas da CODESA em 3.000.000 ton/ano.
D) Atualização do Plano de Cargos e Salários, tendo em vista a elevada evasão de
pessoal, pois entre 2008 e 2011, houve 257 admissões (148 Guardas Portuários e 109
Técnicos) através de concursos públicos. Entretanto, nesse mesmo período, ocorreram
101 desligamentos, sendo 55 pelo Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário –
PIDV/2009 - e 28 a pedido do empregado. Havendo dessa forma a necessidade de
criação de mecanismos que motivem a permanência do atual quadro pessoal.
Ao mesmo tempo, durante o exercício de 2012, a UJ deparou-se com um cenário bem
pessimista, sob o ponto de vista político e econômico. Dessa forma, a Unidade
encontrou uma série de dificuldades que prejudicaram significativamente no
atingimento dos objetivos estratégicos estabelecidos. Logo, as principais dificuldades
encontradas, no âmbito externo, do exercício em questão, são apresentadas na tabela
4A:
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Tabela 4A: Dificuldades externas do exercício 2012 versus ações adotadas pela UJ
Dificuldades
externas a UJ

Perda do FUNDAP
(Fundo de
Desenvolvimento
das Atividades
Portuárias)

Proposta de
mudança na
política de divisão
dos Royalties do
petróleo.

Crise Econômica
Mundial

Impacto
O FUNDAP tratava-se de um incentivo
fiscal e de fomento das atividades
portuárias no estado e que teve o seu fim
decretado ao final do exercício de 2012.
Alguns especialistas do Governo Estadual
estimaram que as perdas no comércio
exterior, para o estado do Espírito Santo,
poderiam representar uma perda de até
40% no volume de cargas transportadas.
No final de 2012 um pouco deste efeito foi
sentido, tendo em vista que foi observada
uma pequena redução na movimentação de
cargas.
Apesar de que no final de 2012, não ter
ocorrido
quaisquer
mudanças
na
metodologia de partilha, o Estado acabou
sendo influenciado pela desconfiança
gerada acerca do tema, de maneira que,
muito provavelmente, uma série de
investimentos, por parte da iniciativa
privada, podem vir a não ser realizados,
em decorrência deste contexto político
desfavorável.
No campo econômico, a UJ, enfrentou
uma série de dificuldades, sobretudo pela
crise econômica enfrentada pelos países
desenvolvidos, o que acabou gerando
diretamente impactos nas movimentações
de cargas para o continente em questão.

Ações adotadas pela UJ

- Busca de maior controle de gastos,
sobretudo em ações voltadas para
dispêndios com pessoal;
- Mudanças na metodologia de
classificação de custos.
- Obras de modernização da
infraestrutura portuária , visando
aumentar a competitividade da UJ.

- Maior atenção no desenvolvimento
de projetos gerenciais.

- Busca de novos parceiros e rotas
comerciais;

Fonte: COGEMP / COPLAD

Já no ambiente interno, a CODESA enfrentou os problemas apresentados na tabela 5A:
Tabela 5A: Dificuldades internas do exercício 2012 versus ações adotadas pela UJ
Dificuldades
internas da UJ

Redução do quadro
de pessoal.

Impacto

Ações adotadas pela UJ

No âmbito de Recursos humanos, a UJ
enfrentou sérios problemas com relação ao
reduzido quadro de pessoal, enquanto que a
empresa possui um total de 420 vagas
disponíveis, atualmente a empresa contava
ao final de 2012 com apenas 360
funcionários.

- Criação da Comissão para
Elaboração de novo concurso
público;

Obras de expansão No ano de 2012 os berços 101 e 102
dos berços 101 e
obtiveram uma redução de 93,7% e 29,4%,
102, Dragagem e
respectivamente, na movimentação de carga
Derrocagem do
geral para estes berços.
Canal de Vitória
Fonte: COGEMP / COPLAD

- Remanejamento de pessoal,
sobretudo em áreas mais ociosas;
- Proposta de mudanças no atual
Plano de Cargos e Salários (PCS).
- Avaliação da possibilidade de
utilização
de
berços
para
movimentação
de
cargas
anteriormente operadas nos berços
paralisados.
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Mesmo com as dificuldades apontadas, não houve necessidade de revisão nos
macroprocessos da UJ, tendo em vista que tais ações adotadas foram estritamente
pontuais. Não modificando dessa maneira, qualquer macroprocesso interno da unidade.
Com relação às modificações estruturais, destacamos o início do processo de otimização
das novas instalações de Barra do Riacho. Tal processo
Com a aprovação da Lei de acesso a informação, a lei 12.527 de 2011, a UJ adotou
durante o exercício de 2012, uma série de medidas, com o objetivo de atender a
legislação em questão. Sendo assim, o final do exercício de 2012, a UJ deu início ao
processo de criação da Coordenação de Ouvidoria (COOVID), com o intuito de
melhorar o nível de serviços prestados pela UJ, no sentido de obter uma maior
transparência na divulgação das informações à sociedade. Destacamos que a
implantação do setor ocorreu efetivamente no mês de fevereiro de 2013.
E finalmente, com relação a divulgação de indicadores internos de desempenho,
informamos que a UJ estará adotando medidas de divulgação de tais indicadores no
exercício de 2013, em atendimento ao item “b” do Relatório de Auditoria elaborado
pela CISET, apresentado pelo Ofício nº953/2012/COAD-CISET-SG-PR (que compõe o
PE 3864/2012), contendo recomendações à CODESA para “aperfeiçoar a divulgação
de seus indicadores de gestão”, apontadas no Relatório de Gestão 2011. Neste contexto
informamos que está previsto para o segundo trimestre de 2013 a divulgação dos
indicadores de desempenho da UJ no sítio eletrônico da empresa.

2.3

Execução do Plano de Metas ou de Ações

Com relação aos resultados obtidos pela UJ em decorrência dos objetivos estratégicos
que foram inicialmente estabelecidos temos:


Item A - Redução do passivo trabalhista – Com as ações adotadas em 2012
pela UJ houve uma recuperação de cerca de R$ 7 milhões. Para esse objetivo ser
alcançado, foi criada uma comissão paritária para revisão de jornada de trabalho
dos setores operacionais, eliminação de horas extras e indenizações das mesmas.



Item B - Elaboração de programas de arrendamento em parceria com a
SEP – Em cada um dos terminais contemplados no plano de ação a UJ obteve os
seguintes resultados:

- Arrendamento da retroárea de Capuaba: ao final do exercício de 2012, este
terminal encontrava-se com estudo de viabilidade em fase de elaboração pela ANTAQ;
- Arrendamento das instalações da RHODES: ao final do exercício de 2012, este
terminal encontrava-se com estudo de viabilidade em fase de elaboração pela
ANTAQ;
- Otimização aas instalações de Barra do Riacho: ao final do exercício de 2012,
este terminal encontrava-se com estudo de viabilidade em fase de elaboração pela
ANTAQ;
- Arrendamento do TGL de São Torquato : ao final do exercício de 2012, este
terminal encontrava-se com estudo de viabilidade em fase de elaboração pela ANTAQ e
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- Arrendamento das instalações da NASCON: ao final do exercício de 2012, este
terminal encontrava-se com estudo de viabilidade em fase de elaboração pela ANTAQ.
- Arrendamento das instalações do Dolfins do Atalaia: ao final de 2012, o estudo
de viabilidade foi finalizado e a audiência pública foi realizada.


Atualização do Plano de Cargos e Salário – houve elaboração de documento
para ser apresentado à Diretoria Executiva

O não atingimento da totalidade dos objetivos estratégicos estabelecidos pela UJ no
inicio do exercício de 2012, deu-se principalmente devido as dificuldades anteriormente
apontadas no item 2.3. logo, em decorrência de tais das dificuldades apontadas, a UJ
adotou uma série de ações com o intuito, primeiramente de atingir as metas
estabelecidas, e em segundo plano visando reduzir o impacto de tais dificuldades. Logo,
as ações que foram adotadas pela UJ, bem como dos resultados obtidos, estão
apresentados nas tabelas 6A e 7A abaixo:

Tabela 6A: Demonstração da execução do plano de metas ou de ações da UJ – ambiente externo
Dificuldades
externas a UJ

Perda do FUNDAP

Ações adotadas pela UJ
- Busca de maior controle de
gastos, sobretudo em ações
como: Aumento no controle
de emissão de passagens
aéreas, maior controle da
Diretoria no processo de
tomadas de preços e de
dispensas de licitações;
- Mudanças na metodologia
de classificação de custos.
- Obras de modernização da
infraestrutura
portuária,
visando
aumentar
a
competitividade da UJ.

Divisão dos
Royaltes

Crise econômica
Mundial

Resultado obtidos com as ações adotadas pela
UJ

- Através da mudança na metodologia de
classificação de custos, a UJ espera que a adoção
de tal prática irá gerar uma maior transparência e
um maior controle nos gastos da empresa.

- Com a modernização da infraestrutura a
CODESA ampliará sua capacidade operacional,
obtendo dessa forma um ganho de produtividade
para os usuários.

Maior
atenção
no
desenvolvimento de projetos
gerenciais.

- A UJ está buscando considerar este novo cenário
no contexto de seus futuros planejamentos
estratégicos.

- Busca de novos parceiros e
rotas comerciais;

No ano de 2012, a CODESA explorou novos
nichos de mercado. Com destaque para o
crescimento nas atracações de navios supply na
ordem de 17,69 % em relação ao ano de 2011.

- A COJURI promoveu uma
série de discussões tanto no
âmbito
interno
quanto
externo da CODESA, com o
Discussão da
objetivo
de
melhor
MP 595/2012
compreender
a
nova
legislação e os seus impactos
na gestão da UJ.
Fonte: COGEMP / COPLAD

As discussões provocadas pela COJURI
possibilitaram a UJ um maior entendimento
acerca da nova legislação. De maneira que tal
compreensão poderá auxiliar a instituição na
implantação de novos planejamentos gerenciais.
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Tabela 7A: Demonstração da execução do plano de metas ou de ações da UJ – ambiente interno
Dificuldades
externas a UJ

Redução do quadro
de pessoal.

Ações adotadas pela UJ

Resultado obtidos com as ações adotadas pela UJ

- Criação da Comissão
para Elaboração de novo
concurso público;

- A Comissão para elaboração do concurso público
foi criada conforme resolução DIRPRE n. 08/2012;

- Remanejamento de
pessoal, sobretudo em
áreas mais ociosas;

- Apesar do remanejamento de pessoal ter
“desafogado” a carência de pessoal em alguns
setores, o mesmo não foi o suficiente para sanar o
problema;

- Proposta de mudanças
no atual Plano de Cargos
e Salários (PCS).

- Uma equipe técnica da UJ já elaborou uma minuta
da nova proposta para o Plano de Cargos e Salários
(PCS), necessitando revisão para apresentação à
Diretoria Executiva.

Avaliação
da
possibilidade
de
Obras de expansão
utilização de berços para
dos berços 101 e
movimentação de cargas
102
anteriormente operadas
nos berços paralisados.
Fonte: COGEMP / COPLAD

- Incremento na movimentação de Cabotagem no
berço 905;
- Migração das movimentações de carga geral e
Granéis Sólidos para os berços 201 e 202;

2.4 Indicadores
Atualmente a UJ faz uso em seu cotidiano de uma série de indicadores relativos ao
desempenho operacional da empresa. Dessa forma, os indicadores operacionais
atualmente utilizados pela instituição são apresentados nas tabelas 8A,9A e 10A em
sequência. No caso da tabela 8A abaixo observamos que apesar do cenário desfavorável
relatado anteriormente, relativo ao exercício de 2012, observamos que em média, o
número de atracações nos terminais da CODESA e terminais arrendados obteve um
pequeno crescimento de 2,51%.
Tabela 8A: Evolução do número de atracações
Demonstrativo Operacional - Nº Atracações
2008

2009

2010*

2011

2012

Variação
20082012

Variação
20112012

3.501

3.779

3.932

3.791

3.886

11,00%

2,51%

795

985

1.111

1.075

956

20,25%

-11,07%

2.706

2.794

2.821

2.716

2.930

8,28%

7,88%

Terminais Privativos

1.393

1.321

1.378

1.373

1.424

2,23%

-0,36%

Praia Mole

618

512

561

533

575

-6,96%

-4,99%

Barra do Riacho

775

809

817

840

849

9,55%

2,82%

4.894

5.100

5.310

5.164

5.310

8,50%

-2,75%

Terminal
Porto Vitória
Terminais CODESA
Terminais Arrendados/CPVV

Total Geral
Fonte: COPLAD (Codesa on line)

Na tabela 9A, podemos observar que ocorreu um elevado crescimento no tempo de
espera de navios para atracação, sobretudo nos terminais da CODESA. Grande parte
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deste aumento observado, foi ocasionado pelas obras de dragagem e derrocagem do
canal de acesso, além das obras de ampliação do cais dos berços 101 e 102 iniciadas no
primeiro trimestre de 2012.

Tabela 9A: Tempo de espera de navios
Demonstrativo Operacional - Tempo Médio de Espera de Navios (h)

2008

2009

2010

2011

2012

Variação
20082012

Variação
20112012

Vitória

14,57

148,08

10,42

14,12

23,84

63,62%

68,84%

Capuaba

20,11

7,88

20,66

46,72

63,22

214,42%

35,31%

Terminal Paul-Gusa
Terminal São Torquato
Terminais
Arrendados/CPVV

20,66
1,04

2,02
94,75

2,45
4,87

17,88
9,52

39,72
-

92,27%
-

122,16%
-

T.Vila Velha - TVV

13,66

14,07

16,01

17,52

20,85

52,67%

18,99%

T.Peiú

25,12

14,64

31,98

23,20

15,15

-39,70%

-34,70%

T.Ilha do Príncipe - Flexibrás
Cia. Portuária de Vila Velha CPVV

6,06

7,31

9,01

8,52

6,76

11,51%

-20,67%

58,15

43,43

16,89

78,68

34,04

-41,46%

-56,74%

Praia Mole

99,35

14,23

5,54

1,93

2,36

-97,62%

22,22%

Barra do Riacho

5,55

90,66

6,19

15,74

11,65

109,76%

-25,98%

-

-

-

3,79

-

-

-

Terminal

Porto Vitória
Terminais CODESA

Terminais Privativos

T. de Bento Ferreira (Zemax)*
Fonte: COPLAD (Codesa on line)

Em sequência, podemos observar na tabela 10A , que a taxa média de ocupação de
alguns berços sofreram significativas reduções. Neste caso, destacamos que nos
terminais da CODESA, especificamente no caso dos berços 101 e 102 houve uma
redução de -97,31% e -47,88% respectivamente, tal queda foi gerada em decorrência
das obras de ampliação do cais de tais berços.
Já com relação aos berços 201 e 202 (públicos) e 203 e 204 (arrendados) , foi observada
uma redução de -5,75% e -11,78% respectivamente, tal redução no índice foi gerada
devido as perdas de cargas ocasionadas pelo fim do FUNDAP e crise econômica
mundial, que acabou afetando alguns dos parceiros comerciais da UJ. Em relação ao
berço 906 foi observada uma redução de -20,89% na taxa de ocupação, tal queda foi
gerada, muito provavelmente, devido a redução de cargas do segmento que o terminal
atua.
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Tabela 10A: Taxa de ocupação de berços
Demonstrativo Operacional - Taxa Média de Ocupação Berço

2011

2012

Variação
2011-2012

Capuaba 201

84,18%

79,34%

-5,75%

Capuaba 202

87,27%

76,99%

-11,78%

Capuaba 207

35,70%

46,29%

29,66%

25,87%

29,64%

14,57%

7,00%

-

-

Cais Comercial 101*

73,35%

1,97%

-97,31%

Cais Comercial 102*

89,60%

46,70%

-47,88%

Cais Comercial 103

83,04%

89,76%

8,09%

-

-

-

57,34%

-20,89%

73,06%

90,97%

24,51%

52,00%

39,80%

-23,46%

64,11%
TVV 204
Fonte: COPLAD (Codesa on line)

60,00%

-6,41%

Berço

Porto Vitória
Terminais CODESA
Capuaba

Terminal Paul
Paul 905
Terminal São Torquato
São Torquato 902
Vitória

Cais Comercial 104**
Terminais Arrendados
Terminal Ilha do Príncipe - Flexibrás
72,48%
Flexibrás 906
Terminal Peiu
Peiú 206
Terminal TVV
TVV 203

Destacamos ainda, a UJ vem realizando uma série de reuniões e entendimentos junto a
SEP, visando a implantação do programa de gestão por resultados da CODESA, em
conformidade com o que é estabelecido na Portaria SEP n. 214/2008. Dessa forma a UJ
realizou uma série de levantamentos estatísticos para que estes sejam analisados em
conjunto com a SEP/PR . Tal levantamento tem por objetivo o estabelecimento e
definição de indicadores mais adequados à gestão da portuária. Dessa forma, em um
último levantamento realizado pela COGEMP, apontou os seguintes indicadores
apresentados na tabela 11A:
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Tabela 11A: Informações sobre indicadores de Gestão UJ
ANO E VALORES DE REFERÊNCIA
Dimensão/indicador

UN

2008

2009

2010

2011

2012

Indicadores de Auto-sustentabilidade e produtividade
R$ 191.746,23 175.190,16 193.547,69 269.767,00
Receita por empregado
Margem EBITDA

%

24,97%

8,05%

16,02%

23,24%

272.396,06
16,52%

Retorno Sobre o
Patrimônio Líquido

%

9,97%

-32,97%

3,05%

-16,92%

4,02%

Despesas com pessoal

%

40,71%

60,13%

42,60%

48,99%

78,93

85,32

0

0

102,21

99,11

28,46

31,54

Assiduidade
Acidentes de Trabalho

54,29%
Indicadores de Valorização da Mão-de-obra
%
86,55
70,88
77,3
un.

0,8

0,2

0

Indicadores de Desenvolvimento setor Portuário
Evolução Carga
%
133,81
78,60
118,20
Movimentada
Tempo médio de espera
%
16,77
90,12
13,86
de navios
Fonte: COGEMP

A proposta da SEP/PR é de que estes e outros indicadores sejam adotados pela UJ, afim
de que sejam utilizados como referencia na gestão da mesma. A função e a interpretação
de cada um dos indicadores são explicitadas na tabela 12A . Contudo destacamos que
tal levantamento ainda consiste em uma proposta preliminar, logo tais indicadores
somente serão efetivamente utilizados a partir da homologação dos mesmos pela
SEP/PR.

Tabela 12A: Memória do cálculo de indicadores
Indicador

Memória do Cálculo

Significado/ Função do
indicador

Interpretação

Receita por empregado

(Receita operacional
líquida/ n. de
empregados)

Significa a receita que foi
gerada por empregado da
empresa, incluindo cargos
comissionados.

Quanto maior
melhor

Margem EBITDA

(EBITDA / Receita
operacional líquida)

Significa
a
representatividade % do
EBITDA sobre a Receita
operacional líquida.

Quanto maior
melhor

Retorno Sobre o
Patrimônio Líquido

(Lucro líquido /
Patrimônio líquido)

Representa o % do lucro
líquido do exercício sobre
o patrimônio liquido total.

Quanto maior
melhor

Despesas com pessoal

(Despesas com pessoal /
Receita operacional

Significa
a
representatividade % das

Quanto menor
melhor
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líquida)

Assiduidade

despesas com pessoal
sobre
a
Receita
operacional líquida.

(N. de Horas trabalhadas
/ N. Horas Trab.
Prev.)x100

Representa o % de horas
efetivamente trabalhadas
(faltas, atestados, atrasos,
etc.),
de
todos
os
empregados, sobre as
horas totais de trabalho
previstas.

Quanto maior
melhor

Acidentes de Trabalho

(Total Trab.
Acidentes/Total
Trab.)X100

Representa a razão entre o
total de acidentes de
trabalho registrados no
exercício sobre o número
total de trabalhadores.

Quanto menor
melhor

Evolução Carga
Movimentada

(Tons. Mov. Período
Atual/Tons. Mov.
Período Ant.)x100

Representa a evolução na
movimentação de cargas
em razão do exercício
anterior.

Quanto maior
melhor

Tempo médio de
espera de navios

(Tempo total entre
entrada e saída de
navios/n. de navios)

Representa o tempo total
gasto na entrada e saída de
navios do porto, sobre o n.
total de atracações do
exercício

Quanto menor
melhor

Fonte: COGEMP / COPLAD

Sendo assim, a tendência é de que tais indicadores possam expressar o desempenho da
empresa, sobretudo no campo econômico, de pessoal e operacional. Para que dessa
forma, os gestores possam realizar acompanhamentos periódicos do desempenho da UJ.

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
A seguir são apresentados as estrutura de governança e de autocontrole da gestão desta
UJ, que são adotados para garantir que a instituição alcance das metas que foram
inicialmente estabelecidas.
Informamos adicionalmente que os itens 3.4 e 3.5 foram preenchidos conforme
recomendações enviadas pelo Ofício n. 003/2013/COREG-CISET-SG-PR – sob o
assunto: “Sugestão de Redação Itens 3.4 e 3.5 do Relatório de Gestão Exercício”.
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3.1 Estrutura de Governança
Tabela 13A: Estruturas de Governança da UJ
Principais Atribuições

Base
Normativa

CONFIS

Pronunciar-se sobre os assuntos de sua atribuição que lhe forem
submetidos pelo Conselho de Administração ou pela DiretoriaExecutiva; Acompanhar a execução patrimonial, financeira e
orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e
requisitar informações; Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
Denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as
providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à
Assembléia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir
providências úteis à Companhia;

Lei 6.404/76

CONSAD

Fixar a orientação geral dos negócios da empresa; Eleger e destituir, a
qualquer tempo, os membros da Diretoria-Executiva, fixando as
respectivas áreas de atuação; Homologar a designação do substituto do
Diretor-Presidente, em suas ausências ou impedimentos eventuais;
Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar os livros e papéis da
empresa, solicitar informações sobre editais de Licitação, Contratos
celebrados e Aditivos contratuais, bem assim sobre providências
adotadas pela Administração para regularizar diligências do Tribunal de
Contas da União e da Controladoria-Geral da União; Convocar a
Assembléia Geral de Acionistas; Deliberar sobre a estrutura
organizacional da CODESA; Deliberar sobre o Regimento Interno da
Companhia;

Lei 6.404/76

CAP

Baixar o regulamento de exploração; homologar o horário de
funcionamento do porto; opinar sobre a proposta de orçamento do porto;
promover a racionalização e a otimização do uso das instalações
portuárias; fomentar a ação industrial e comercial do porto; zelar pelo
cumprimento das normas de defesa da concorrência; desenvolver
mecanismos para atração de cargas; homologar os valores das tarifas
portuárias; aprovar o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto;
promover estudos objetivando compatibilizar o plano de
desenvolvimento do porto com os programas federais, estaduais e
municipais de transporte em suas diversas modalidades.

Lei 8630/93

Estrutura
Conselhos

Órgãos de gestão interna da UJ

COAUDI

Executar auditagens de natureza contábil, financeira, orçamentária,
administrativa, patrimonial, operacional e de engenharia no âmbito
da Companhia;Fornecer aos órgãos da Administração Superior,
informações sobre o desempenho e a eficácia de suas atividades;
Propor medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados e
relacionar-se com os órgãos afins do Governo Federal.

COOVID

Compete-lhe facilitar o contato direto entre os públicos e a CODESA.
Receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos
públicos interno e externo sempre que não forem solucionadas pelo
setor responsável, dando encaminhamento aos procedimentos
necessários para a solução dos problemas suscitados, com retorno aos
interessados.

Lei 6.404/76

Decreto n.
7724/12
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Comissões e Comitês da UJ

Comissão
para
elaboração
dos
Relatórios de
Administraçã
o e estão da
UJ

Comissão de
Gestão de
Risco

Comissão de
Ética

Comitê de TI

Comissão
Permanente
de Licitação

Compete a esta comissão a tarefa de elaborar anualmente, os
Relatórios de Administração e Relatório de Gestão para cada
exercício, em conformidade com o que determina a legislação.

Lei 6.404/76/
art.70 da
Constituição
Federal / IN TCU nº
63/2010 / DN
TCU nº
119/2012 e
Portaria –
TCU nº
150/2012.

Compete a esta comissão a tarefa de elaborar e implantar uma
política de Gerenciamento de Riscos gerenciamento de riscos para a
UJ.

Ofício
747/2011/CO
AUDI-CISETSG-PR

Compete a esta comissão de ética atuar como instância consultiva dos
seus dirigentes e empregados, além de aplicar o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
aprovado pelo Decreto nº.1.171, de 1994, supervisionar a observância
do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à
Comissão de Ética Pública situações que possam configurar
descumprimento de suas normas, e finalmente deve apurar, mediante
denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas
pertinentes
Tratar de questões relacionadas a gestão adequada da Tecnologia da
informação da empresa, no sentido de buscar assessorar o GSI no
aperfeiçoamento da Gestão de Segurança da Informação e
Comunicações da UJ e tratar de temas específicos relacionados à
segurança da informação e comunicações.

Decreto
nº.1.171, de
1994

Compete à Comissão Permanente de Licitação, em conformidade
com a Constituição Federal e a Lei nº 8.666/93: I– conduzir sessões
públicas referentes a cada licitação; II– processar e julgar as
licitações; III– receber e julgar impugnações e recursos; IV– propor a
aplicação de sansões administrativas às licitantes, por infrações
cometidas no curso da licitação; V– encaminhar os processos
instruídos à autoridade competente

Decreto
n°.6.029, de
2007

IN 01/2008
GSI-PR
NC Nº 7, DE 6
DE MAIO DE
2010 – GSIPR

Lei nº
8.666/93

Órgãos externos a UJ
Auditoria Compete a esta empresa a emissão de relatórios contábeis mensais para o
Externa – CONFIS e CONSAD, além de emitir parecer acerca das demonstração
contábeis do exercício da UJ.
HM
Consul.
Fonte: COGEMP

Lei 6.404/76
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3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
Para preenchimento do quadro de avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
da UJ (vide anexo - quadro A 3.1). Foi adotada a seguinte metodologia de análise:
i)

ii)
iii)
iv)
v)

A Coordenação de Gestão Empresarial (COGEMP) buscou informações em
diversas áreas da CODESA afim de avaliar se houve evolução nos
indicadores de controle com relação ao exercício de 2011;
A COGEMP realizou uma avaliação preliminar dos indicadores;
A COGEMP encaminhou os resultados da avaliação preliminar para análise
da Diretoria;
A Diretoria enviou as considerações acerca da avaliação;
A COGEMP avaliou as considerações da Diretoria e finalizou a avaliação
dos indicadores.

Os indicadores que obtiveram uma maior evolução podem ser observados na tabela
14A:
Tabela 14A: Sistema de controle Interno - Justificativas para evolução nos indicadores de 2012
Item

Justificativa

Item 12

Ao final de 2012 a COGEMP apresentou a DIREXE uma minuta da política de
gerenciamento de riscos em conformidade com a ISO 31.000. Destacamos que
a política proposta está sendo discutida no âmbito da Comissão de
Gerenciamento de Risco instituída pela DIREXE.

Item 13

Está sendo discutido no âmbito da comissão de Gestão de Risco. Ao mesmo
tempo a COGEMP está realizando uma Consulta de preço, visando avaliar os
custos para contratação de empresa de Consultoria, com o objetivo de avaliar o
nível de riscos das áreas operacionais da CODESA.

Item 14

Este item está sendo discutido no âmbito da Comissão.

Item 15

A COGEMP está realizando uma Consulta de preço, visando avaliar os custos
para contratação de empresa de Consultoria, com o objetivo de avaliar o nível
de riscos das áreas operacionais da CODESA.

Item 19
Fonte: COGEMP

A minuta da política proposta está sendo discutida no âmbito da Comissão.

3.3 Remuneração Paga a Administradores
O DEST fixa a remuneração completa dos diretores das estatais, ouvido o Ministério
Supervisor. Amparo legal da política de remuneração: Decreto-Lei 2.355/87 (art.3º),
Decreto 3.735/01 (art. 1º, inciso III), Portaria MP 250/05 (art. 1º), Decreto nº 7.675/12
(Anexo I, art.6º, inciso IV, alínea “h”) e Lei 6.404/76 (art.152). A AGO fixa o limite
global e benefícios e a planilha DEST fixa os limites individuais.
3.3.1 Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos
Conselhos de Administração e Fiscal
A remuneração dos diretores segue valores próprios, desvinculada do reajuste dos
empregados. O valor pago a diretor consta da planilha DEST, inclusive benefícios. A
remuneração básica dos diretores é composta de Honorário mensal, sendo possível
agregar a Remuneração Variável Anual – RVA (não se aplica, no momento). São
devidos, também, 13º, adicional de férias, abono pecuniário e auxílios
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médico/odontológico, alimentação e seguro de vida. A remuneração dos Conselhos é
composta apenas de honorários.
3.3.2 Demonstrativo da Remuneração Mensal de Membros de Conselhos
Os Demonstrativos de remuneração dos dirigentes podem ser visualizados no anexo
deste relatório de Gestão (vide anexo quadro A 3.2).
3.3.3 Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de
Conselhos
Quadro A.3.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores (Valores em R$)
Identificação do Órgão
Órgão: Diretoria Estatutária
EXERCÍCIO
Remuneração dos Membros

2012

2011

2010

Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)

1.174.037,93

991.135,58

989.133,76

1.113.777,00

950.967,84

940.915,57

60.260,93

40.167,74

48.218,19

a)

salário ou pró-labore

b)

benefícios diretos e indiretos

c)

remuneração por participação em comitês

-

-

-

d)

outros

-

-

-

-

-

-

bônus

-

-

-

participação nos resultados
remuneração por participação em

-

-

-

-

-

-

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
e)
f)
g)
reuniões
h)

comissões

-

-

-

i)

outros

-

-

-

1.174.037,93

991.135,58

989.133,76

III – Total da Remuneração ( I + II)
IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo
VI – Remuneração baseada em ações
Fonte: CODRHU
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3.3.4 Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores
Informamos que o quadro A 3.4 não foi preenchido, tendo em vista que esta UJ não
paga „remuneração variável‟ para administradores da empresa.

3.4 Sistema de Correição
Esta Jurisdicionada está vinculada, para fins de correição, à Secretaria de Controle
Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República (CISET/SG/PR), conforme
determina o § 3º do art. 2º do Decreto nº 5.480, de 30 de julho de 2005, a qual exerce as
atribuições de unidade seccional de correição dos órgãos integrantes da Presidência da
República e da Vice-Presidência da República.
A Presidência e a Vice-Presidência da República passaram a contar com a estrutura
correcional própria a partir da entrada em vigor do Decreto nº 7.688, de 2 de março de
2012, que em seu inciso XII do art. 21 do ANEXO I, estabeleceu que aquela Setorial, de
Controle Interno atuaria na prevenção e apuração de ilícitos disciplinares no âmbito dos
órgãos integrante da Presidência da República, da entidades a eles vinculadas, e da
Vice-Presidência da República, por meio do acompanhamento, instauração e condução
de procedimentos correcionais.
Após a criação da estrutura específica, a CISET/CG/PR estabeleceu por meio da
Portaria CISET/SG/PR nº 13, de 21 de dezembro de 2012, publicada no DOU de
24/12/2012, Seção 1, pág. 3/5, os procedimentos que seriam adotados para condução
dos trabalhos correcionais na PR e VPR, dos quais podemos destacar os seguintes: i)
inspeções de correição; ii) acompanhamento na condução de Sindicâncias e Processo
Administrativos Disciplinares; iii) auxílio ao Gestor na tomada de decisão de
procedimentos disciplinares; iv) a realização de Termo de Ajustamento de Conduta –
TAC em infrações disciplinares de menor gravidade; v) Processo Administrativo de
Fornecedores etc.
Importa salientear, contudo, que inobstante a criação do referido órgão de correição no
âmbito da CISET/CG/PR, em nada se a competência originária desta unidade gestora
quanto à instauração de procedimentos apuratórios, tendo em vista o que dispõe o artigo
143 da lei 8.112/90 ou legislação equivalente.
3.5 Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU
Como informado no item 3.4 os órgão integrantes da Presidência da República e da
Vice-Presidência da República não estão vinculados, para fins de correição, ao órgão
Central de Correição do Poder Executivo Federal (CGU/PR). Contudo, a CISET/SG/PR
está trabalhando na edição de normativo que irá permitir que os órgãos integrantes da
Presidência da República da Vice-Presidência da República possam fazer uso do
Sistema CGU-PAD.
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4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA
A seguir são apresentados os quadros contendo a Programação e execução da Despesa
Orçamentária e Financeira da UJ.
Informamos adicionalmente que não foram realizados os preenchimentos dos seguintes
quadros com as devidas justificativas: os quadros A.4.1, A.4.2 e A.4.3 não se aplicam a
esta UJ, tendo em vista que não há qualquer programa Temático sob responsabilidade
da empresa; o quadro A 4.10 não se aplica a esta UJ, pois não houve qualquer
programação de Despesas ou de Reserva de contingência durante o exercício; o quadro
A 4.11 não se aplica a esta UJ, pois não houve qualquer Movimentação de Créditos
Interna e Externa desta UJ no exercício; o quadro A 4.14 não se aplica a esta UJ, pois
não houve Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação durante o exercício de 2012;
o Quadro A 4.15 não se aplica a esta UJ, pois não houve Despesas com Créditos
Recebidos pela UJ por Movimentação durante o exercício de 2012

4.1 Informações Sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ
Informamos que este item não se aplica a esta UJ, tendo em vista que não há qualquer
programa do PPA sob responsabilidade da empresa.

4.1.1 Informações Sobre Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ
Informamos que o Quadro A.4.1 não se aplica a esta UJ, tendo em vista que não há
qualquer programa Temático sob responsabilidade da empresa.

4.1.2 Informações Sobre Objetivos Vinculados a Programas Temáticos de
Responsabilidade da UJ
Informamos que o Quadro A.4.2 não se aplica a esta UJ, tendo em vista que não há
qualquer programa Temático sob responsabilidade da empresa.

4.1.3 Informações Sobre Iniciativas Vinculadas a Programas Temáticos de
Responsabilidade da UJ
Informamos que o Quadro A.4.3 não se aplica a esta UJ, tendo em vista que não há
qualquer programa Temático sob responsabilidade da empresa.
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4.1.4 Informações Sobre Ações de Programas Temáticos de Responsabilidade da
UJ
Quadro A.4.4.1 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da UJ (Estudos e Projetos
Para Infraestrutura Portuária)
Identificação da Ação
Código
20HL
Descrição
Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária
Unidade Responsável
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Orçamentária 20206
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores
Não
Pagos
Inicial
Final
Empenhada Liquidada Processados
Processados
2.000.000,00 8.778.684,00 509.728,00 509.728,00
509.728,00
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrição
Medida
Prevista
Realizada
Prevista
Realizada
Estudo
Un
4
2
2.000.000,00 509.728,00
Realizado
Obs: Estava previsto para 2012 a Execução de base cartográfica, cadastro e sistema de informação
geográfica no Porto de Vitória, porém ocorreu impugnação do edital e a licitação se alongou até 2013.
Fonte: CODFOR
1

QUADRO A.4.4.2 – Ações Vinculadas a Programa Temático De Responsabilidade da UJ (Estudos para
o Planejamento do Setor Portuário)
Identificação da Ação
Código
20HM
Descrição
Estudos para o Planejamento do Setor Portuário
Unidade Responsável
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Orçamentária
20206
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Inicial

Final

1.000.000,00

1.000.000,00

Ordem

Descrição

Empenhada

Liquidada

Processa
dos

Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Unidade de
Realizad
Medida
Prevista
a

Não
Processados

Valores Pagos

-

-

Meta Financeira
Prevista

Realizada

Estudo
Un
1
0
1.000.000,00
Realizado
Obs:Estava prevista a contratação PDZP no decorrer do exercício de 2012. No entanto após a conclusão
do edital por parte da CODESA, o mesmo encontra-se no aguardo da autorização da SEP.
Fonte: CODFOR
1
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QUADRO A.4.4.3 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da UJ (Estudos E
Projetos Para Implantação do Porto de Águas Profundas-Es)
Identificação da Ação
Código
20LJ
Descrição
Estudos e Projetos para Implantação do Porto de Águas Profundas (ES)
Unidade Responsável
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Orçamentária
20206
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Inicial

Final

5.000.000,00

6.959.877,00

Empenhada

Liquidada

Processa
dos

Não
Processados

Valores Pagos

475.341,00
475.341,00
475.341,00
Metas do Exercício Para a Ação
Unid
Meta Física
Meta Financeira
ade
Ordem
Descrição
de Previst Realizad
Prevista
Realizada
a
a
Medi
da
1
Estudo Realizado
Un
35
1
5.000.000,00
475.341,00
Obs: O estudo contratado está em andamento e a previsão de conclusão é de dezembro de 2013.
Fonte: CODFOR/CODCON

QUADRO A.4.4.4 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da UJ (Implantação
De Sistema De Apoio à Gestão de Tráfego de Navios)
Identificação da Ação
Código
14KJ
Descrição
Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios
Unidade Responsável
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Orçamentária
20206
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores
Não
Inicial
Final
Empenhada Liquidada Processados
Pagos
Processados
2.000.000,00

Ordem

12.250.000,00

Descrição

Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Unidade de
Prevista
Realizada
Medida

-

-

Meta Financeira
Prevista

Realizada

Sistema de
% da
monitoramento
execução
78
0
2.000.000,00
desenvolvido
física
Obs: Esta ação tem sido conduzida pela SEP, e durante 2012 foram realizados diversos estudos e
levantamentos, cujas obras/serviços serão licitados em 2013
Fonte: CODFOR
1
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QUADRO A.4.4.5 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade Da UJ (Implantação
De Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária)
Identificação da Ação
Código
14KL
Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura
Descrição
Portuária
Unidade Responsável
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Orçamentária
20206
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Processados
Não Processados
Pagos
750.000,00

750.000,00

Ordem

Descrição

-

Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Unidade de
Prevista
Realizada
Medida

-

Meta Financeira

Prevista

Realizada

% da
execução
100
0
750.000,00
física
Obs: Esta ação tem sido conduzida pela SEP, e durante 2012 foram realizados diversos estudos e
levantamentos, cujas obras/serviços serão licitados em 2013
Fonte: CODFOR
Implantação
Realizada

1

QUADRO A.4.4.6 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade Da UJ
(Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística)
Identificação da Ação
Código
14KM
Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da
Descrição
Cadeia Logística
Unidade Responsável
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Orçamentária
20206
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores
Não
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Processados
Pagos
Processados
1.500.000,00

Ordem

1.500.000,00

Descrição

Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Unidade de
Prevista
Realizada
Medida

-

-

Meta Financeira
Prevista

Realizada

% da
execução
21
0
1.500.000,00
física
Obs: Esta ação tem sido conduzida pela SEP, e durante 2012 foram realizados diversos estudos e
levantamentos, cujas obras/serviços serão licitados em 2013
Fonte: CODFOR
1

Implantação
Realizada
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Quadro A.4.4.7 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da UJ (Adequação de
Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem De Cargas No Porto de Vitóra-ES)
Identificação da Ação
Código
143B
Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e
Descrição
Armazenagem de Cargas no Porto de Vitória (ES)
Unidade Responsável
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Orçamentária
20206
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores
Não
Inicial
Final
Empenhada Liquidada Processados
Pagos
Processados
1.840.000,00

Ordem

1.840.000,00

Descrição

Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Unidade de
Prevista
Realizada
Medida

-

Meta Financeira

Prevista

Realizada

% da
execução
23
0
1.840.000,00
física
Em 2012 foi concluído o projeto básico da Construção de Pátio de Estocagem no Local Denominado
"Laje do Armazém Frigorífico" no Cais de Capuaba (ES) cujo valor das obras é da ordem de 5 milhões
de reais, e a licitação já está em fase de publicação do edital.
Fonte: CODFOR
Implantação
Realizada

1

QUADRO A.4.4.8 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da UJ (Construção
De Cais Na Região do Dolfins do Atalaia, no Porto de Vitória-Es)
Identificação da Ação
Código
143D
Construção de Cais na Região do Dolfins do Atalaia, no Porto de
Descrição
Vitória (ES)
Unidade Responsável
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Orçamentária
20206
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Inicial

Final

Empenhada Liquidada Processados

15.000.000,00

15.000.000,00

Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Unidade de
Prevista
Realizada
Medida

Ordem

Descrição

% da
execução
física
Obs: Licitação em fase final de procedimento.
Fonte: CODFOR
1

Implantação
Realizada

11

0

Não
Valores Pagos
Processados
-

Meta Financeira

Prevista

Realizada

15.000.000,00

-
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QUADRO A.4.4.9 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da UJ (Adequação
de Instalações de Circulação no Porto de Vitória-Es)
Identificação da Ação
Código
143F
Descrição
Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES)
Unidade Responsável
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Orçamentária
20206
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Valores
Não
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Processados
Pagos
Processados
17.823.443,00

Ordem

25.014.662,00

Descrição

Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Unidade de
Prevista
Realizada
Medida

-

-

Meta Financeira
Prevista

Realizada

% da
execução
100
0
17.823.443,00
física
Obs: Após atrasos pontuais no exercício de 2012, as obras de Recuperação da Plataforma Operacional
dos Berços 201 e 202 do Cais de Capuaba já foram iniciadas e tem previsão de conclusão em dezembro
de 2013.
Fonte: CODFOR
1

Implantação
Realizada

QUADRO A.4.4.10 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da UJ (Adequação
De Instalações Gerais e de Suprimento, no Porto de Vitória-Es)
Identificação da Ação
Código
143G
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimento, no Porto de Vitória
Descrição
(ES)
Unidade Responsável
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Orçamentária
20206
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Processados

8.729.120,00 3.700.580,00 1.404.360,00 1.404.360,00
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Unidade de
Ordem
Descrição
Prevista
Realizada
Medida

Não
Valores Pagos
Processados
-

1.404.360,00

Meta Financeira
Prevista

Realizada

% da
1.404.360,0
execução
42
38
8.729.120,00
0
física
Obs: Já esta em fase de assinatura do Contrato dos serviços de Pavimentação, Instalação de Iluminação
de área de aguardo em Capuaba e do serviço de Mudança de alimentador aéreo da retroárea de Capuaba.
Além destes serviços, está previsto investimento na modernização das substações de Capuaba.
Fonte: CODFOR
1

Implantação
Realizada
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QUADRO A.4.4.11 – Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da UJ (Obras De
Contenção E Ampliação Do Cais Do Porto De Vitória-Es)
Identificação da Ação
Código
3E79
Descrição
Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)
Unidade Responsável
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Orçamentária
20206
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Inicial
56.061.900,
00

Ordem

Final

Empenhada

Liquidada

Processados

112.023.112,
92.011.830,0
92.011.830,00
00
0
Metas do Exercício Para a Ação
Meta Física
Unidade de
Realizad
Descrição
Prevista
Medida
a

Não
Valores Pagos
Processados
-

92.011.830,00

Meta Financeira
Prevista

Realizada

% da
execução
84
74
56.061.900,00 92.011.830,00
física
Obs: Após atrasos pontuais no exercício de 2012, as obras estão em ritmo acelerado e a previsão de
conclusão é de junho de 2013.
Fonte: CODFOR
1

Implantação
Realizada

4.1.5 Informações Sobre Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
de Responsabilidade da UJ
Informamos que os Quadros A.4.5 e 4.6 não se aplicam a esta UJ, tendo em vista que
não há qualquer programa de Gestão, Manutenção e serviços ao Estado sob
responsabilidade da empresa.

4.1.6 Informações Sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e
Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ

QUADRO A.4.6.1 – Ações Vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de
Responsabilidade da UJ (Manutenção E Adequação De Bens Imóveis)
Identificação da Ação
4101
Código
Descrição
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Responsável
20206
Unidade Orçamentária
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Inicial
Final
Empenhada Liquidada Processados Não Processados Valores Pagos
500.000,00 500.000,00
Fonte: CODFOR

-

-

-

-

-
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QUADRO A.4.6.2 – Ações vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade
da UJ (Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos)
Identificação da Ação
4102
Código
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e
Descrição
Equipamentos
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Unidade Responsável
20206
Unidade Orçamentária
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Inicial

Final

1.000.000,00 1.000.000,00
Fonte: CODFOR

Empenhada

Liquidada

Processados

Não
Processados

40.484,00

40.848,00

-

-

Valores
Pagos
40.848,00

Quadro A.4.6.3 – Ações vinculadas a Programa De Gestão, Manutenção E Serviços De Responsabilidade
Da UJ (Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento)
Identificação da Ação
4103
Código
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e
Descrição
Teleprocessamento
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA
Unidade Responsável
20206
Unidade Orçamentária
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação
Despesa
Restos a Pagar
Inicial

Final

2.000.000,00 2.000.000,00
Fonte: CODFOR

Empenhada

Liquidada

Processados

Não
Processados

811.805,00

811.805,00

-

-

Valores
Pagos
811.805,00

4.2 Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram
integral ou parcialmente na responsabilidade da unidade jurisdicionada

4.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ
Quadro A.4.7 – Identificação Das Unidades Orçamentárias Da UJ
Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

Código SIAFI da
UGO

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO

20206

399002

Fonte: CODFOR
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4.2.2 Programação de Despesas
4.2.2.1 Programação de Despesas Correntes
Quadro A.4.8 – Programação De Despesas Correntes

Origem dos Créditos
Orçamentários

Grupos de Despesas Correntes
2 – Juros e
1 – Pessoal e Encargos Encargos da
3- Outras Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
Exercícios
Exercícios
Exercícios
2012

2011

2012

2011

2012

2011

-

-

62.401.860

54.142.869

Dotação proposta pela UO 52.276.404 42.987.329
PDG

46.426.000 42.987.329
60.725.180 54.042.869
Aprovado
1ª Reprogramação
53.902.359 44.555.889
62.209.505 65.119.897
Proposta pela UO
1ª Reprogramação
53.902.359 44.555.889
62.347.357 65.119.897
Aprovada
Fonte: Decreto Nº 7.375 de 29 de Novembro de 2010, Decreto Nº 7.605 de 10 de Novembro de 2011,
Decreto Nº 7.628 de 30 de Novembro de 2011 e Decreto Nº 7.628 de 30 de Novembro de 2011 e Decreto
Nº 7.883 de 28 de Dezembro de 2012.

4.2.2.2 Programação de Despesas de Capital
Quadro A.4.9 – Programação De Despesas De Capital
Grupos de Despesa de Capital

CRÉDITOS

LOA

PDG

Origem dos Créditos Orçamentários

4 – Investimentos

5 –Inversões
Financeiras

6- Amortização da
Dívida

Exercícios
2012
2011

Exercícios
2012 2011

Exercícios
2012
2011

Dotação proposta pela UO

-

-

-

-

1.203.456 1.215.062

Aprovado
1ª Reprogramação Proposta
pela UO
1ª Reprogramação Aprovada

-

-

-

-

1.203.456 1.215.062

-

-

-

-

1.144.927 1.213.702

-

-

-

-

1.144.927 1.213.702

Dotação proposta pela UO

153.107.219 190.367.000

-

-

-

-

PLOA

115.204.463 122.280.030

-

-

-

-

LOA

115.204.463 122.280.030

-

-

-

-

Suplementares

82.140.992

2.615.338

-

-

-

-

1.250.000

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

4.315.384

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Especiais
Extraordinários

Abertos

Créditos Cancelados
Outras Operações

5.028.540

192.316.915 121.829.984
1.144.927 1.213.702
Total
Fonte: Projeto de Lei Nº 59 de 2010, Projeto de Lei Nº 28 de 2011, Lei Nº 12.381 de 09 de Fevereiro de
2011, Lei Nº 12.595 de 19 de Janeiro de 2012, Decreto Nº 7.375 de 29 de Novembro de 2010, Decreto de
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24 de Junho de 2011, Decreto Nº 7.605 de 10 de Novembro de 2011, Decreto Nº 7.628 de 30 de
Novembro de 2011, Decreto Nº 7.883 de 28 de Dezembro de 2012, Decreto de 27 de Junho de 2012,
Decreto de 16 de Outubro de 2012 e Decreto de 14 de Novembro de 2012.

4.2.2.3 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência
O Quadro A 4.10 não se aplica a esta UJ, pois não houve qualquer programação de
Despesas ou de Reserva de contingência durante o exercício.

4.2.2.4 Análise Crítica
Não há análise para este item.

4.2.3 Movimentação de Créditos Interna e Externa
O Quadro A 4.11 não se aplica a esta UJ, pois não houve qualquer Movimentação de
Créditos Interna e Externa desta UJ no exercício.

4.2.4 Execução Orçamentária da Despesa
As execuções orçamentárias da despesa, estão subdivididas nos subitens: Pessoal e
Encargos Sociais, Materiais e Produtos, Serviços de Terceiros, Utilidades e Serviços,
Tributos e Encargos Parafiscais, Outros Dispêndios Correntes.
 Pessoal e Encargos Sociais
Nesta rubrica são lançadas todas as despesas relativas às remunerações e encargos
sociais dos empregados da Companhia, sendo que, no mês de dezembro, os gastos
realizados foram de R$ 6.632 milhões, já incluído o pagamento do reajuste salarial de
4,99%, data base - mês de junho/12. Os gastos com esta rubrica no período de janeiro a
dezembro, atingiu o índice de comprometimento de 89,13%, em relação ao valor
aprovado no PDG para o corrente exercício, e, com relação ao mesmo período do ano
anterior, houve um acréscimo de 10,89%. Registramos que os gastos realizados até o
mês de dezembro, estão incluídos os valores de R$ 2.330 milhões e R$ 598 mil, relativo
ao 13º salário/encargos e férias dos empregados do mês de janeiro de 2013,
respectivamente.
 Materiais e Produtos
Nesta rubrica registramos todas às aquisições dos materiais de uso administrativo,
manutenção e conservação dos bens da Companhia, bem como, aquisição de uniformes
e materiais de segurança e proteção dos empregados. Registra-se que todos estes
materiais são controlados pelo Almoxarifado antes de serem distribuídos às áreas da
Empresa. No mês de dezembro, os gastos realizados foram de R$ 13 mil. Os gastos com
esta rubrica no período de janeiro a dezembro, atingiu o índice de comprometimento de
42,24% em relação ao valor aprovado no PDG para o corrente exercício, e, com relação
ao mesmo período do ano anterior, houve uma redução de 18,73%.
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 Serviços de Terceiros
Nesta rubrica registramos todas as despesas com manutenção e conservação dos bens da
Companhia; serviços de limpeza em geral; advocatícios; vigilância armada; consultoria;
meio ambiente; informática; seguros, como também, despesas com plano de saúde dos
empregados; vale transporte e alimentação; diárias; passagens; publicações em geral e
etc. Em dezembro, os gastos realizados foram de R$ 2.772 milhões. Os gastos com esta
rubrica no período de janeiro a dezembro, atingiu o índice de comprometimento de
98,02% em relação ao valor aprovado no PDG para o corrente exercício, e, com relação
ao mesmo período do ano anterior, houve uma redução de 11,25%.
 Utilidades e Serviços
Nesta rubrica registramos os gastos com o consumo de água, telefone e energia elétrica.
No mês de dezembro os gastos realizados foram de R$ 241 mil. Os gastos com esta
rubrica no período de janeiro a dezembro, atingiu o índice de comprometimento de
103,75% em relação ao valor aprovado no PDG para o corrente exercício, e, com
relação ao mesmo período do ano anterior, houve um acréscimo de 14,65%.
Registramos que o valor extrapolado em relação ao aprovado, foi em virtude do
consumo de água e energia elétrica na execução da Obra de Contenção e Ampliação dos
Berços 101 e 102 do Cais Comercial de Vitória, que no último trimestre teve um
acréscimo de consumo de 29%, em relação à média do período de janeiro a setembro.
 Tributos e Encargos Parafiscais
Nesta rubrica registramos todos os gastos com taxas, impostos/tributos que estão
diretamente ligados às receitas e resultados da Companhia. No mês de dezembro os
gastos realizados foram de R$ 934 mil. Os gastos com esta rubrica no período de janeiro
a dezembro, atingiu o índice de comprometimento de 97,99% em relação ao aprovado
no PDG para o corrente exercício, e, com relação ao mesmo período do ano anterior,
houve um acréscimo de 11,24%.
 Outros Dispêndios Correntes
Nesta rubrica registramos os gastos com locação de equipamentos; alugueis de veículos;
parcelas do acordo da dívida com o PORTUS-RTSA; parcelas de acordos trabalhistas
e bloqueios judiciais, principalmente da área trabalhista. Em dezembro, os gastos
realizados foram de R$ 611 mil. Os gastos com esta rubrica no período de janeiro a
dezembro, atingiu o índice de comprometimento de 99,46% em relação ao aprovado no
PDG para o corrente exercício, e, com relação ao mesmo período do ano anterior,
houve um acréscimo de 26,03%. Registramos que o maior volume de gastos nesta
rubrica, refere-se aos bloqueios judiciais em nossa conta corrente junto ao Banco do
Brasil S/A, que até o mês de dezembro de 2012, totalizou em R$ 11.723 milhões, ou
seja, 70,22%.
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4.2.4.1 Execução da Despesa Com Créditos Originários
4.2.4.1.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários
Valores
em R$
1,00

Quadro A.4.12 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários
Despesa Liquidada
Modalidade de Contratação
1.
Modalidade
(a+b+c+d+e+f)

2.

3.

5.

Licitação

2012

2011

2012

2011

38.577.819,17

13.356.756,00

-

-

184.520,36

-

a)

Convite

b)

Tomada de Preços

1.075.137,52

211.072,00

c)

Concorrência

33.850.269,13

5.821.832,00

d)

Pregão

3.467.892,16

6.907.725,00

e)

Concurso

-

f)

Consulta

416.127,00

Contratações Diretas (g+h)
g)

Dispensa

h)

Inexigibilidade

Regime de Execução Especial
i)

4.

de

Despesa paga

-

-

-

-

-

21.486,00

-

-

-

-

-

-

Suprimento de Fundos

21.486,00

Pagamento de Pessoal (j+k)
j)

Pagamento em Folha

k)

Diárias

-

29.416.849,00
28.816.949,00
599.900,00

Outros

33.830.514,00

6. Total (1+2+3+4+5)
Fonte: CODSUP

38.577.819,17

76.625.605,00

4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários
Quadro A.4.13 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – créditos originários

Grupos de Despesa

DESPESAS CORRENTES
Aprovado - Dezembro
Liquidada
2012
2012
2011
2012
2011

1. Despesas
de
53.902.359
Pessoal
241000 53.902.359
Pessoal e Encargos
2. Juros e Encargos
da Dívida
246000 - Juros

Valores Pagos
2012
2011

44.555.889 48.044.341 43.327.582

48.044.341

43.327.582

44.555.889 48.044.341 43.327.582

48.044.341

43.327.582

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3. Outras Despesas
Correntes
242000 Materiais e Produtos
243000 - Serviço
de Terceiros
244000 Utilidades e Serviços
245000 Tributos e Encargos
249000 - Outros
Dispêndios Correntes

Grupos de Despesa

62.347.357
550.000

65.119.897 61.192.482 59.048.053
460.055

232.318

285.859

61.192.482

59.048.053

232.318

285.859

25.951.185

30.896.548 25.438.158 28.662.624

25.438.158

28.662.624

2.600.000

2.570.857

2.352.760

2.697.416

2.352.760

16.459.910

17.143.675 16.129.032 14.499.465

16.129.032

14.499.465

16.786.262

14.048.762 16.695.558 13.247.345

16.695.558

13.247.345

2.697.416

DESPESAS DE CAPITAL
Liquidada
Aprovado
2012

2011

2012

192.316.915 121.829.984 95.253.548
4. Investimentos
222000 Investimentos no
192.316.915 121.829.984 95.253.548
Ativo Imobilizado
5. Inversões
Financeiras
223000 Inversões Financeiras
6. Amortização
da
1.144.927
1.213.702 1.127.661
Dívida
221000 Amortizações de
1.144.927
1.213.702 1.127.661
Operações de Crédito
de Longo Prazo

2011

Valores Pagos
2012
2011

17.931.054 95.253.548

17.931.054

17.931.054 95.253.548

17.931.054

-

-

-

-

-

-

1.199.322

1.127.661

1.199.322

1.199.322

1.127.661

1.199.322

Fonte: CODFOR

4.2.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
Esta UJ não recebeu durante o exercício de 2012 quaisquer créditos por Movimentação.

4.2.4.2.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de
Movimentação
O Quadro A 4.14 não se aplica a esta UJ, pois não houve Créditos Recebidos pela UJ
por Movimentação durante o exercício de 2012.

4.2.4.2.2 Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de
Movimentação
O Quadro A 4.15 não se aplica a esta UJ, pois não houve Despesas com Créditos
Recebidos pela UJ por Movimentação durante o exercício de 2012.
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4.2.4.2.3 Análise crítica
Não há análise crítica para este item.

4.3 Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária
e financeira
Em 2012, R$ 95,25 milhões foram executados em investimentos, variação de 431,22%
frente ao montante de 2011. Desse total, R$ 854,28 mil se referem a recursos próprios e
R$ 94,40 milhões a aporte de recursos da União. Destacam-se como principais
investimentos os projetos e obras de infraestrutura do Porto de Vitória e as aquisições
de itens de Tecnologia da Informação.
Abaixo, detalhamento da execução dos investimentos:

Tabela 14B: Execução Orçamentária 2012
Investimentos - Execução Orçamentária
Valores executados (R$)
Rúbricas
2011

2012

Variação
(2011-2012)

2 - INVESTIMENTOS

17.931.054

95.253.548

431,22%

2.1 - Recursos Próprios

857.671

852.289

-0,63%

Manut. Adeq. Ativos Inf. Teleprocessamento

292.165

811.805

177,86%

Manut. Adeq. de Bens Imóveis

481.018

-

-

Manut. Adeq. de Bens Móveis, Veic. , Máq. Equip.

84.488

40.484

-52,08%

2.2 - Recursos da União

17.073.383

94.401.259

452,91%

Adequação Instalações Gerais de Suprimento P. Vitória

1.526.961

1.404.360

-8,03%

Obras de Contenção e Ampliação do cais do Porto de Vitória

12.568.723

92.011.830

632,07%

-

509.728

-

Estudos e Proj. p/ Rac. Operaç. Portuárias Meio Ambiente

1.248.578

-

-

Ampliação e Recuperação das Instalações Porto Vitória

1.687.129

-

-

41.992

475.341

1031,98%

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Estudos e Proj. p/ implantação do Porto de Águas Profundas
Fonte: CODFOR

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
A seguir são apresentados os Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e
Financeira. Informamos adicionalmente que não foram realizados os preenchimento dos
seguintes quadros com as devidas justificativas: o quadro A 5.1 não se aplica a esta UJ,
pois não houve qualquer Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou
Recursos durante o exercício de 2012; o quadro A 5.2 não se aplica a esta UJ tendo em
vista que a mesma não possui Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, pois não há
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qualquer valor empenhado e não pago referente a exercícios anteriores; o quadro A 5.9
não se aplica a esta UJ, pois esta unidade não utiliza conta do tipo “B”; o quadro A 5.10
não se aplica a esta UJ, pois esta unidade não possui Cartão de Crédito Corporativo
(CPGF); o quadro A 5.12 não se aplica a esta UJ, pois esta unidade não possui Cartão
de Crédito Corporativo (CPGF); o quadro A 5.13 não se aplica a esta UJ, pois não
houve renuncias tributárias sob gestão da UJ durante o exercício de 2012; o quadro A
5.14 não se aplica a esta UJ, pois não houve valores renunciados e respectiva
contrapartida durante o exercício de 2012; os quadros A 5.15, A 5.16, 5.17 e A 5.18 não
se aplicam a esta UJ, pois não houve Beneficiários da Contrapartida da Renúncia
Tributária - Pessoas Físicas e Jurídica durante o exercício de 2012; o quadro A 5.19 não
se aplica a esta UJ, pois não houve Programas Orçamentários Financiados com
Contrapartida de Renúncia de Receita Tributária durante o exercício de 2012; o quadro
A 5.20 não se aplica a esta UJ, pois não houve Prestações de Contas de Renúncia de
Receitas durante o exercício de 2012; o quadro A 5.21 não se aplica a esta UJ, pois não
houve renuncias de receitas durante o exercício de 2012; o quadro A 5.22 não se aplica
a esta UJ, pois não houve renuncias de receitas durante o exercício de 2012; o quadro A
5.23 não se aplica a esta UJ, pois não houve renuncias de receitas durante o exercício de
2012; os quadros A 5.24 e A 5.25 não se aplicam a esta UJ, pois não houve a aquisição
ou requisição de precatórios durante o exercício de 2012.

5.1 Reconhecimento de Passivos
5.1.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
O Quadro A 5.1 não se aplica a esta UJ, pois não houve qualquer Reconhecimento de
Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos durante o exercício de 2012.

5.1.2 Análise crítica
Não há análise para este item.

5.2 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.
A UJ não possui Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, pois não há qualquer valor
empenhado e não pago referente a exercícios anteriores.

5.2.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
O quadro A 5.2 não se aplica a esta UJ tendo em vista que a mesma não possui Restos a
Pagar de Exercícios Anteriores, pois não há qualquer valor empenhado e não pago
referente a exercícios anteriores

5.2.2 Análise crítica
Não há análise para este item.
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5.3 Transferências de Recursos
5.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício
Informamos que o quadro A 5.3 encontra-se nos anexos deste relatório.

5.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores
Repassados nos Três Últimos Exercícios
Quadro A.5.4 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
Unidade Concedente ou Contratante
Nome:

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

CNPJ:

27.316.538/0001-66

UG/GESTÃO:

399002 / 39817
Quantidade de
Instrumentos
Celebrados em
Cada Exercício

Modalidade

2012 2011 2010
0
2
Convênio 3
Contrato de Repasse

Montantes Repassados em Cada Exercício,
Independentemente do ano de Celebração do
Instrumento (em R$ 1,00)
2012
153.440,00

2011
131.520,00

2010
-

-

-

-

Termo de Cooperação
Termo de
Compromisso

-

-

-

-

-

-

-

1

3

10.904.619,08

6.515.196,83

3.378.913,57

Totais

3

1

5

11.058.059,08

6.646.716,83

3.378.913,57

Fonte: CODFOR

5.3.3 Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que
permanecerão vicentes no Exercício de 2013 e seguintes
Quadro A.5.5 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2013 e exercícios seguintes
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
CNPJ: 27.316.538/0001-66

UG/GESTÃO: 399002 / 39817
Qtd. de
Valores (R$ 1,00)
% do Valor
Instrumentos
Global
com
Modalidade
Repassado até o
Repassados
Previstos
Vigência em Contratados
Final do
até 2012
para 2013
2013 e
Exercício de 2012
Seguintes
3
417.057,19
177.949,83 239.107,36
42,67%
Convênio
Contrato de Repasse

Termo de Cooperação
Termo de
Compromisso
Totais

6

(*)
9

417.057,19

10.904.619,08

(*)

11.082.568,91 239.107,36

(*) - Não há previsão contratual. Depende da movimentação de mercadorias
Fonte: CODFOR

42,67%
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5.3.4 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de
Cooperação e Contratos de Repasse
Quadro A.5.6 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade
de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.
Unidade Concedente
Nome: COMPANHIA DE DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ: 27.316.538/0001-66

UG/GESTÃO: 399002 / 39817
Instrumentos

Exercício da
Prestação das
Contas

Quantitativos e Montante
Repassados

Contas
Prestadas

(Quantidade e Montante Repassado)

Convênios

Termo de
Cooperação

131.520,00

6.515.196,83

Contratos
de Repasse

Quantidade
Montante Repassado

2011
Contas NÃO
Prestadas

Contas
Prestadas

Quantidade
Montante Repassado
Quantidade

1

Montante Repassado

2.000.000,00

3.378.913,57

2010
Contas NÃO
Prestadas

Quantidade
Montante Repassado

Fonte: Relatório de Gestão 2011

5.3.5 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de
Contratos de Repasse
5.3.6 Análise crítica
Não há análise para este item.

5.4 Suprimento de Fundos
Tendo em vista a natureza da UJ (Empresa de Economia Mista), a CODESA não faz
uso do Cartão Corporativo do Governo Federal ou de Conta Tipo “B”. As despesas de
suprimento de fundos são realizadas por meio de Cartão Corporativo Empresarial,
contratado junto ao Banco do Brasil
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5.4.1 Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos
Em sequencia são apresentados os gastos relativos a suprimento de fundo realizado
durante o exercício de 2012. Destacamos que a UJ realiza gastos com suprimento de
fundos (SF), somente através da utilização de Cartão Corporativo Empresarial (BB),
conforme é exposto no Quadro A.5.8.
5.4.1.1 Suprimento de Fundos – Visão Geral
Quadro A.5.8 – Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos (SF)
Suprimento de Fundos
Valores
Código
da UG

Conta
Tipo
“B”

Nome da UG

Companhia Docas do
Espírito Santo 390002
CODESA
Total Utilizado pela
UJ por Tipo de SF
Fonte: CODFOR

CPGF
Saque

Fatura

Cartão
Corporativo
Empresarial
BB

Total Geral

-

-

-

20.090,59

20.090,59

-

-

-

20.090,59

20.090,59

5.4.1.2 Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B”
O quadro A 5.9 não se aplica a esta UJ, pois esta unidade não utiliza conta do tipo “B”.

5.4.1.3 Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)
O quadro A 5.10 não se aplica a esta UJ, pois esta unidade não possui Cartão de Crédito
Corporativo (CPGF).

5.4.1.4 Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão Crédito Corporativo pela UJ
Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito
Corporativo (Série Histórica)
Suprimento de Fundos
Cartão
CPGF
Corporativo
Saque
Fatura
Empresarial BB
(b)
Valor (c) Valor
(d) Valor

Conta Tipo
“B”
Exercícios
(a) Valor

Valores em
Espécie
(c) Valor

Total (R$)
(a+b+c+d+e)

2012

-

-

-

20.090,59

-

20.090,59

2011

-

-

-

21.485,77

-

21.485,77

-

-

-

-

35.268,06

35.268,06

2010
Fonte: CODFOR
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5.4.1.5 Prestações de Contas de Suprimento de Fundos
O quadro A 5.12 não se aplica a esta UJ, pois esta unidade não possui Cartão de Crédito
Corporativo (CPGF).

5.4.1.6 Análise crítica
Não há análise para este item.

5.5 Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ
Informamos que durante o exercício de 2012 não houve renuncias tributárias sob gestão
da UJ durante o exercício de 2012.

5.5.1 Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ
O quadro A 5.13 não se aplica a esta UJ, pois não houve renuncias tributárias sob gestão
da UJ durante o exercício de 2012.

5.5.2 Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida
O quadro A 5.14 não se aplica a esta UJ, pois não houve valores renunciados e
respectiva contrapartida durante o exercício de 2012.

5.5.3 Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoa Jurídica e Física
Os quadros A 5.15 e A 5.16 não se aplicam a esta UJ, pois não houve Contribuintes
Beneficiados pela Renúncia – Pessoa Jurídica e Física durante o exercício de 2012.

5.5.4 Beneficiários da Contrapartida da Renúncia Tributária - Pessoas Físicas e
Jurídica
Os quadros A 5.17 e A 5.18 não se aplicam a esta UJ, pois não houve Beneficiários da
Contrapartida da Renúncia Tributária - Pessoas Físicas e Jurídica durante o exercício de
2012.

5.5.5 Programas Orçamentários Financiados com Contrapartida de Renúncia de
Receita Tributária
O quadro A 5.19 não se aplica a esta UJ, pois não houve Programas Orçamentários
Financiados com Contrapartida de Renúncia de Receita Tributária durante o exercício
de 2012.
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5.5.6 Prestações de Contas de Renúncia de Receitas
O quadro A 5.20 não se aplica a esta UJ, pois não houve Prestações de Contas de
Renúncia de Receitas durante o exercício de 2012.

5.5.7 Comunicações à RFB
O quadro A 5.21 não se aplica a esta UJ, pois não houve renuncias de receitas durante o
exercício de 2012.

5.5.8 Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas
O quadro A 5.22 não se aplica a esta UJ, pois não houve renuncias de receitas durante o
exercício de 2012.

5.5.9 Declaração de Situação de Beneficiários de Renúncia Fiscal
Não se aplica a esta UJ, pois não houve renuncias de receitas durante o exercício de
2012.

5.5.10 Fiscalizações Realizadas pela RFB
O quadro A 5.23 não se aplica a esta UJ, pois não houve renuncias de receitas durante o
exercício de 2012.

5.6 Gestão de Precatórios
Não houve a aquisição ou requisição de precatórios durante o exercício de 2012.

5.6.1 Requisições e Precatórios da Administração Direta
O quadro A 5.24 não se aplica a esta UJ, pois não houve a aquisição ou requisição de
precatórios durante o exercício de 2012.

5.6.2 Requisições e Precatórios da Administração Indireta
O quadro A 5.25 não se aplica a esta UJ, pois não houve a aquisição ou requisição de
precatórios durante o exercício de 2012.
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5.6.3 Análise Crítica
Não há análise para este item.

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
A seguir são apresentados os quadros relativos a Gestão de Pessoas, terceirização de
mão de Obra e Custos relacionados. Informamos adicionalmente que não foram
realizados os preenchimentos dos seguintes quadros com as devidas justificativas: os
quadros A.6.7, A.6.8, A.6.9, A.6.10, A.6.11, A.6.12 e A.6.13 não foram preenchidos,
tendo em vista que as informações solicitadas nos quadros em questão, não se aplicam
nos casos de empresas estatais de economia mista; o quadro A.6.14 não foi preenchido,
tendo em vista que não há casos de Terceirização de Cargos e Atividades que constem
no Plano de Cargos e Salários da mesma.
A UJ informa ainda que não há concurso público autorizado para a Guarda Portuária,
portanto, não houve substituição de terceirizados no exercício de 2012. Dessa forma,
não houve a necessidade de preenchimento do quadro 6.15. Da mesma forma informa
que tendo em vista que ainda não foi expedida autorização para a realização de concurso
público, não houve a necessidade de preenchimento do quadro 6.16.
Informamos também que não foram apresentado o quadro de Composição dos Servidores
Inativos e Pensionistas, tendo em vista que não há unidade responsável pela gestão do
cadastro de servidores inativos e pensionistas.
Com relação aos procedimentos adotados pela UJ afim de evitar a Acumulação Indevida
de Cargos, Funções e Empregos Públicos, informamos que no ato da admissão, o
empregado preenche formulário próprio declarando não acumular cargo, função e
emprego públicos. Não há iniciativa ou ação complementar visando investigar eventuais
situações de acúmulo ilegal de cargos. Contudo destacamos que esta UJ não possui
registro de notificações ou PADs relacionados à acumulação indevida de cargos,
funções e empregos públicos, dessa forma ainda não foram adotadas providências nos
Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos.

6.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos.
Na sequencia de quadros a seguir (A.6.1 a A.6.5) serão apresentados o quantitativo total
da força de trabalho alocada na unidade, que representa 369 empregados de um total de
470 autorizado pelo Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão; As situações que
reduzem a força efetiva de trabalho, totalizando 3 afastamentos; A distribuição dos
cargos em comissão que, conforme veremos, somam 39 vagas; A estratificação etária da
força de trabalho, seguida do perfil educacional.
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6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.6.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12
Ingressos Egressos
Lotação
no
no
Tipologias dos Cargos
Autorizada Efetiva Exercício Exercício
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 +
470
369
0
12
1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira
vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em
exercício descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em
exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de
outros órgãos e esferas

470

369

0

12

470

369

0

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

369

0

12

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a
Administração Pública

470
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: CODRHU (sistema de folha de pagamento RUBI)

6.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade
Jurisdicionada
Quadro A.6.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ

Tipologias dos afastamentos
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)
1.1.

Exercício de Cargo em Comissão

1.2. Exercício de Função de Confiança
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas
(especificar as leis) (CONV. CODESAxORGAOS)
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)

Quantidade de Pessoas na
Situação em 31 de Dezembro
2
2
1

2.1.

Para Exercício de Mandato Eletivo

-

2.2.

Para Estudo ou Missão no Exterior

1

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução
Stricto Sensu no País
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
3.1.

De Oficio, no Interesse da Administração

3.2. A Pedido, a Critério da Administração
3.3. A pedido, independentemente do interesse da
Administração para acompanhar cônjuge/companheiro

0
-
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3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da
Administração por Motivo de saúde
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da
Administração por Processo Seletivo

0

4. Licença Remunerada (4.1+4.2)
4.1.

Doença em Pessoa da Família

-

4.2.

Capacitação

0

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
5.1.

Afastamento do Cônjuge ou Companheiro

-

5.2.

Serviço Militar

-

5.3.

Atividade Política

-

5.4.

Interesses Particulares

-

5.5.

Mandato Classista

-

6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro
(1+2+3+4+5+6)
Fonte: CODRHU

3

6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho
Quadro A.6.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação
em 31 de dezembro)
Lotação
Tipologias dos Cargos em Comissão e
das Funções Gratificadas
Autorizada
Efetiva
0
39
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e
Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de Carreira
Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira
em Exercício Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros
Órgãos e Esferas

Ingressos no
Exercício
12

Egressos no
Exercício
11

-

-

-

-

0

39

12

11

-

26

7

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4.

Sem Vínculo

-

13

5

9

1.2.5.

Aposentados

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

39

12

11

2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira
Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em
Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e
Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e
em Função (1+2)
Fonte: CODRHU
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6.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a
Idade
Quadro A.6.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12
Tipologias do Cargo
1.
Efetivo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Até 30
De 31 a 40
De 41 a De 51 a Acima de
anos
anos
50 anos 60 anos 60 anos

Provimento de Cargo

1.1. Membros de Poder e
Agentes Políticos
1.2. Servidores de
Carreira
1.3. Servidores com
Contratos Temporários
2.
Provimento de Cargo
em Comissão
2.1. Cargos de Natureza
Especial
2.2. Grupo Direção e
Assessoramento Superior
2.3.

Funções Gratificadas

3.
Totais (1+2)
Fonte: CODRHU

63

90

51

101

16

-

-

-

-

-

63

90

51

101

16

-

-

-

-

-

0

10

9

16

4

-

-

-

-

-

0

10

9

16

4

-

-

-

-

-

63

100

60

117

20

6.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a
Escolaridade
Quadro A.6.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12
Quantidade de Pessoas por Nível de
Escolaridade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipologias do Cargo
14 12
0
0 19 0
26 2
0
8
6
1.
Provimento de Cargo Efetivo
1.1.
Membros de Poder e Agentes Políticos
14 12
- 19 26 2
1.2.
Servidores de Carreira
8
6
1.3.
Servidores com Contratos Temporários
2.

3.

Provimento de Cargo em Comissão

0

0

0

0

2

25

9

3

0

2.1.

Cargos de Natureza Especial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Grupo Direção e Assessoramento Superior

-

-

-

-

2

25

9

3

-

2.3.

Funções Gratificadas

-

-

-

-

-

-

0

19

0

15
1

-

0

15
0

35

5

0

Totais (1+2)

LEGENDA - Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau;
5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 –
Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: CODRHU
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6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

Os Demonstrativos dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada podem ser
visualizados no anexo deste relatório de Gestão (vide anexo quadro A 6.6).

6.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

Não se aplica UJ, pois não há unidade responsável pela gestão do cadastro de servidores
inativos e pensionistas.

6.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada
Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria

A UJ informa que o quadro A.6.7 não foi preenchido, tendo em vista que as
informações solicitadas do quadro em questão, não se aplicam nos casos de empresas
estatais de economia mista.

6.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada

A UJ informa que o quadro A.6.8 não foi preenchido, tendo em vista que as
informações solicitadas do quadro em questão, não se aplicam nos casos de empresas
estatais de economia mista.

6.1.5 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
Informamos que no ato da admissão, o empregado preenche formulário próprio
declarando não acumular cargo, função e emprego públicos. Não há iniciativa ou ação
complementar visando investigar eventuais situações de acúmulo ilegal de cargos.

6.1.6 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos,
Funções e Empregos Públicos
Não há registro de notificações ou PADs relacionados à acumulação indevida de cargos,
funções e empregos públicos.

6.1.7 Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação
A UJ informa que este item não é aplicável a esta unidade por esta se tratar de uma
Sociedade de Economia Mista.
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6.1.7.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC
A UJ informa que os quadros A.6.9, A.6.10 e A.6.11 não foram preenchidos, tendo em
vista que as informações solicitadas em questão, não se aplicam nos casos de empresas
estatais de economia mista.

6.1.7.2 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico
A UJ informa que o quadro A.6.12 não foi preenchido, tendo em vista que as
informações solicitadas do quadro em questão, não se aplicam nos casos de empresas de
economia mista.

6.1.7.3 Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) Sobre os Atos
A UJ informa que o quadro A.6.13 não foi preenchido, tendo em vista que as
informações solicitadas do quadro em questão, não se aplicam nos casos de empresas
estatais de economia mista.

6.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
Até meados de 2011, o Painel de Gestão de Indicadores de Resultados – PGID, que
integrava o Sistema de Gestão Portuária para Resultados, assegurava o monitoramento
mensal dos seguintes indicadores: horas extras, absenteísmo, quadro de pessoal próprio,
quadro de comissionados, horas de treinamento por empregado, valor per capta do plano
de saúde e quadro de estagiários. Com o início do processo de reformulação do Sistema
de Gestão Portuária para Resultados, conduzido pela SEP, o monitoramento deixou ser
realizado, aguardando a regulamentação do novo modelo.

6.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários

6.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos
do Órgão
A UJ informa que o quadro A.6.14 não foi preenchido, tendo em vista que não há casos
de Terceirização de Cargos e Atividades que constem no Plano de Cargos e Salários da
mesma.

6.2.2 Informações sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrência da
Realização de Concurso Público
A UJ informa que não há concurso público autorizado para a Guarda Portuária,
portanto, não houve substituição de terceirizados no exercício de 2012. Dessa forma,
não houve a necessidade de preenchimento do quadro 6.15.
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6.2.3 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados
A UJ informa que não foi expedida autorização para a realização de concurso público.
Dessa forma, não houve a necessidade de preenchimento do quadro 6.16.

6.2.4 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e
Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada

Quadro A.6.17 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
UG/Gestão:

CNPJ: 27.316.538/0001-66
Informações sobre os Contratos

Ano do
Áre
Contra
a
to

Identificaç
Nature
ão do
za
Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período Contratual
de Execução das
Atividades
Contratadas

Nível de
Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadores
Contratados
F

Início
2009

L

O

30/2009

2009

L

O

36/2009

2010

V
O

93/2010

39.272.265/0001 03/04/20
09
-84
39.272.265/0001 21/05/20
09
-84
32.401.341/0001- 18/08/20
10
65

Fim

M

Sit
.

S

P C P C P C

28/08/20
x x
13
28/08/20
x x
13
18/08/20
16
x x

Observações:

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fontes: COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (CONTRATO LIMPEZA E HIGIENE) E
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA PORTUÁRIA (CONTRATO DE VIGILÂNCIA)

P
P
P
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6.2.5 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas
pelo Plano de Cargos do Órgão
Quadro A.6.18 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome:
UG/Gestão:

CNPJ:
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Área Natureza

2010

2

O

2011

2

O

Identificaçã
o do
Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período Contratual
de Execução das
Atividades
Contratadas
Início

TRANSP
ORTES
36.002.228/00 19/04/20
10
SEM
01-68
LIMITES
PIEKARZ
12.017.928/00 01/02/20
SERVICE
12
01-68
LTDA

Nível de
Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadores
Contratados
F

M

S

Fim

P C P C P C

Sit
.

19/04/20
14

6 6

P

31/01/20
14

3 3

P

Observações:
LEGENDA

Área:
1.

Segurança;

2.

Transportes;

3.

Informática;

4.

Copeiragem;

5.

Recepção;

6.

Reprografia;

7.

Telecomunicações;

8.

Manutenção de bens móvies

9.

Manutenção de bens imóveis

10.

Brigadistas

11.

Apoio Administrativo – Menores Aprendizes

12. Outras
Fonte: COSERV

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino
Fundamental; (M) Ensino Médio; (S)
Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal;
(P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista
no contrato; (C) Efetivamente contratada.
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6.2.6 Composição do Quadro de Estagiários
Quadro A.6.19 - Composição do Quadro de Estagiários
Nível de
escolaridade

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
1º
2º
3º
4º
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre

Despesa no exercício
(em R$ 1,00)

Nível superior

36

36

36

36

285.418,66

1.1

Área Fim

9

10

10

10

72.048,19

1.2

Área Meio

27

26

26

26

213.370,47

Nível Médio
Área

5

7

7

6

27.893,65

2

2

2

2

9.142,66

3

5

5

4

18.750,99

43

42

313.312,31

1.

2.
2.1
Fim
2.2

Área Meio

41
43
3.
Total (1+2)
Fonte: CODRHU (sistema de folha de pagamento RUBI)

7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
A seguir são apresentados os quadros relativos a Gestão do Patrimônio Mobiliário e
Imobiliário. Informamos adicionalmente que não foi realizado o preenchimento do
quadro A.7.2, tendo em vista que este não se aplica a UJ, pois não possui bens imóveis
locados de terceiros.

7.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros
A CODESA está situada no município de vitória, entretanto o porto tem operações
portuárias nos dois lados da Baía de vitória que compreende então o Porto de Capuaba
que está situado no município de Vila - Velha. Sendo assim necessita – se
frequentemente utilizar veículos para a locomoção dos seus Funcionários, visando a
realização de atividades administrativas, de estágios, visitas técnicas e outras atividades
necessárias ao bom desempenho das atribuições das unidades organizacionais que
integram esta Companhia. Além disso, tem jurisdição em Barra do Riacho (Aracruz) e
Praia Mole (Serra).
A utilização dos veículos contratados , se torna um dos fatores primordiais para que a
CODESA cumpra sua missão Econômica e Institucional.
A gestão da frota e os procedimentos utilizados no atendimento da demanda interferem
diretamente nas condições necessárias ao desenvolvimento das atividades
administrativas, impactando positivamente no desenvolvimento desta companhia.
Atualmente UJ, possui um total de 12 veículos automotores locados, conforme
apresentado na Tabela 15A, onde estão discriminados além do tipo, a placa, fabricante
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e modelo. Estes veículos estão distribuídos de acordo com a necessidade da
Companhia, sendo que o Veículo tipo Van está em uso para transportes dos
funcionários de Vitória x Capuaba x Vitória e a Pick Up que atende a CODMAN.
Destacamos ainda que a frota possui, atualmente, uma Idade media de
aproximadamente 2 anos.

Tabela 15A: Veículos Locados pela UJ
N.

Placa

Fabricante

Modelo

Tipo

1

ODH 6388

MERCEDES-BENZ

MB 413

VAN

2

ODH 4279

NISSAN

FRONTIER

PICK UP

3

ODE 5104

Wolkswagen

JETA 2.0

AUTO

4

ODE 5106

Wolkswagen

JETA 2.0

AUTO

5

ODE 5107

Wolkswagen

JETA 2.0

AUTO

6

ODE 5108

Wolkswagen

JETA 2.0

AUTO

7

ODE 5103

Wolkswagen

GOL

AUTO

8

ODE 5102

Wolkswagen

GOL

AUTO

9

MSW 2830

Honda

Bros 150

Motocicleta

10

MSW 2830

Honda

Bros 150

Motocicleta

11

MTA 2874

Honda

Bros 150

Motocicleta

MTR 0507
12
Fonte: COSERV

Honda

Bros 150

Motocicleta

Em sequencia é apresentado nos gráficos A.1 a A.10 a franquia mensal utilizada para os
principais veículos locados. No gráfico A.11 é apresentada a taxa média de utilização
para todos os veículos.
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Gráfico A.1 - Gráfico Veículo Van - Km total de Fevereiro/2012 a Dezembro/2012
Solicitação de Viagens atendidas no Período
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Fonte: COSERV

Gráfico A.2 – Franquia Utilizada – Veículo Van
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Gráfico A.3 - Gráfico - Veículo Pick Up -Km total de Fevereiro/2012 a Dezembro/2012
Solicitação de Viagens atendidas no Período
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Fonte: COSERV
* Franquia Mensal 5000 km

Gráfico A.4 – Franquia Utilizada – Veículo Pick-up
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Gráfico A.5 – Franquia Utilizada – Veículo Jeta 2.0 (ODE 5104)
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Fonte: COSERV
* Franquia Mensal 5000 km

Gráfico A.6 – Franquia Utilizada – Veículo Jeta 2.0 (ODE 5106)
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Fonte: COSERV
* Franquia Mensal 5000 km
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Gráfico A.7 – Franquia Utilizada – Veículo Jeta 2.0 (ODE 5107)
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Fonte: COSERV
* Franquia Mensal 5000 km

Gráfico A.8 – Franquia Utilizada – Veículo Jeta 2.0 (ODE 5108)
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Fonte: COSERV
* Franquia Mensal 5000 km
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Gráfico A.9 – Franquia Utilizada – Veículo GOL (ODE 5103)
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Fonte: COSERV
* Franquia Mensal 5000 km

Gráfico A.10 – Franquia Utilizada – Veículo GOL (ODE 5104)
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Fonte: COSERV
* Franquia Mensal 5000 km
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Gráfico A.11 – Taxa média de utilização de Franquias Utilizadas – Geral
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Fonte: COSERV

Destacamos ainda que a manutenção da frota abrange todos os tipos de serviços
relacionados à manutenção preventiva e corretiva, desde a troca de óleo até uma
intervenção mais apurada. Dessa maneira tal manutenção é feita pela própria empresa
contratada conforme já disposto em contrato e acompanhada pelo Fiscal do Contrato.
Destacamos ainda que tendo em vista que a frota é pertencente a empresa contratada,
na cláusula 7.1.1 do referido contrato 081/2011 a empresa deverá substituir os veículos
por zero km após 02 (dois) anos de uso.
A utilização da frota é caracterizada pelos serviços desempenhados pela frota, tais
como: transporte de materiais, de pessoas e apoio às demais atividades acadêmicas
e/administrativas desenvolvidas pela Instituição. Por meio dos dados referentes à
utilização são encontrados importantes índices de uso e desempenho, como: quilômetros
percorridos e qualidade de atendimentos. Estes dados fornecem importantes
informações para o controle da Fiscalização, hoje exercida pela COSERV.
A utilização da frota de veículos desta companhia obedece as legislações vigentes que
normatizam, constituem e regulamentam o uso da frota de veículos, as quais estão
descriminadas a seguir:
I. Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, que dispõe sobre a aquisição de bens e serviço
comuns;
II. Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, que dispõe sobre normas gerais de licitações
e contratos administrativos;
III. Decreto nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000, que dispõe sobre a regulamentação de
licitação na modalidade pregão;
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IV. Decreto nº 5.450, de 31 de Maio de 2005, que dispõe sobre a modalidade pregão
eletrônica;
V. Lei nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 e suas alterações, que dispõe sobre o
tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte;
VI. Lei nº 11.488, de 15 de Junho de 2007 no Art. 34, que complementa a lei 123/2006.
Ressaltamos que a além de obedecer às legislações vigentes e todas as normas
pertinentes, segue-se também as condições estabelecidas no Edital e Anexos constantes
no processo administrativos 3074/2011.

7.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário
7.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
Quadro A.7.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2012

EXERCÍCIO 2011

ES

5

6

Aracruz

1

1

Vila Velha

3

3

Vitória

1

2

5

5

0

0

0

0

0

0

5

6

BRASIL

Subtotal Brasil
PAÍS DO EXTERIOR
EXTERIOR
Não possui
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)
Fonte: COARCO
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7.2.2 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
O Quadro A.7.2 não se aplica pois a UJ não possui bens imóveis locados de terceiros.

7.2.3 Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ
Quadro A.7.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ
Despesa no
Valor do Imóvel
Estado de
Exercício
Regim
UG
RIP
Conservaç
Com
e
Valor
Data da
Valor
Com
Manute
ão
Reformas
Histórico
Avaliação Reavaliado
nção
39900 5611.0001
7.500-6
2

21

Bom

1.939.977,26

29/11/2001

39900 5703.0007
5.500-8
2

21

Bom

689.587,71

10/12/2001

39900 5703.0007
6.500-3
2

21

Bom

11.060.549,61

10/12/2001

39900 5703.0007
7.500-9
2

21

Bom

619.208.834,85 10/12/2001

39900 5705.0038
6.500-5
2

21

Bom

18.297.344,00

Total
Fonte: COARCO

10/12/2001

46.350.000,00

-

-

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO
CONHECIMENTO
A seguir são apresentados os quadros relativos a Gestão da Tecnologia da Informação e
Gestão do Conhecimento. Destacamos adicionalmente que não ocorreram justificativas
para os itens deste bloco tendo em vista que todos os itens foram preenchidos.

8.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
Os comentários e avaliações do questionário da gestão da tecnologia da informação e
gestão do conhecimento da Unidade Jurisdicionada podem ser visualizados no anexo
deste relatório de Gestão (vide anexo quadro A 8.1).
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8.2 Análise Crítica
Com relação aos quesitos avaliados no quadro A.8.1 destacamos que no quesito 1. a UJ
já designou e formalizou o Comitê de TI, com o objetivo de gerar discussões afim de
melhorar o controle na governança de TI da instituição. Destacamos ainda que a
primeira reunião do comitê ocorreu em 19/03/2013 e teve como principais temas de
discussão a proposta de atualização da atual política de Tecnologia da Informação da UJ
e proposta de política de destinação de bens ociosos, sobretudo dos os de informática.
Destacamos que no quesito 3, a CODESA realiza por intermédio da COAUDI, a
auditoria por amostragem dos contratos que são celebrados pela UJ. Dessa forma, os
contratos de TI também acabam sendo auditados.
No quesito 4, ressaltamos que no ano de 2012 a UJ elaborou e publicou o seu PDTI
(2012-2014). Contudo, apesar do mesmo não estar disponibilizado e publicado na
internet para os cidadãos durante o exercício de 2012, o mesmo podia ser solicitado por
intermédio da LAI.
Ressaltamos ainda, que no caso do quesito 5, a UJ vem adotando junto com os seus
colaboradores, a utilização de sistemas informatizados, na maioria de seus processos de
negócios, com destaque para a recente implantação do ERP no processo de negócio da
empresa e da crescente utilização da plataforma denominada “Porto sem papel” (PSP) a
por parte de todos os envolvidos no processo de gestão portuária.
Com relação ao quesito 6 do presente quadro, destacamos que a UJ adota através da
COSERV a prática de inventariar todos os ativos que são adquiridos pela empresa,
inclusive os ativos de informática. Ao mesmo tempo, ressaltamos que em decorrência
da aprovação da LAI e da criação do Comitê de TI, informamos que estará sendo
discutido no âmbito da comissão e da COOVID uma política de acesso às informações.
E finalmente, com relação ao quesito 8, destacamos que o Comitê de TI estará propondo
em conjunto com a COJURI, uma análise de todos os itens que são tratados no Decreto
n. 6932/2009, para que a UJ possa avaliar a aplicação do decreto e ao mesmo tempo, se
for o caso, adotar as recomendações em sua política de TI.

9.
GESTÃO
DO
USO
DOS
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

RECURSOS

RENOVÁVEIS

E

A seguir são apresentados os quadros relativos a Gestão do Uso dos Recursos
Renováveis e Sustentabilidade Ambiental. Destacamos que atualmente, a UJ não possui
nenhum plano institucional vigente, com o objetivo de reduzir o consumo de papel,
energia ou água. Sendo assim o quadro A.9.2 está preenchido somente com os volumes
e despesas destes recursos dos últimos 3 exercícios.
9.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
O Demonstrativo de Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis da Unidade
Jurisdicionada podem ser visualizados no anexo deste relatório de Gestão (vide anexo
quadro A 9.1 ).
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9.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
Quadro A.9.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Nome do Programa

Não Houve

Ano de
Adesão

Resultados

-

-

Quantidade

Valor

Recurso
Consumido

Papel
(resma)
Água (m3)
Energia
Elétrica
(kWh)

Exercícios
2012

2011

2010

2012

2011

2010

1250

1000

1500

R$ 9.578,00

R$ 10.864,90

R$ 13.628,00*

74.798,60

91.861,10

85.267,74

R$ 537.329,27

R$ 338.142,54

R$ 313.785,29

2.682.903,87

3.512.655,19

3.563.337,27*

R$ 2.052.749,08

R$ 1.800.469,93

R$ 1.817.302,01

Total

R$ 2.599.656,35

R$ 2.149.477,37

R$ 1.817.302,01*

Fonte: CODFOR/COSERV/CODMAN/COGEMP
* Estimativa

10. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E
NORMATIVAS
A seguir são apresentados os quadros relativos às Conformidades e Tratamentos de
Disposições Legais e Normativas. Destacamos adicionalmente que não ocorreram
justificativas para os itens deste bloco tendo em vista que todos os itens foram
preenchidos.

10.1 Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício

10.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Apresentamos, a seguir, as informações sobre as providências adotadas visando o
atendimento às deliberações do Tribunal de Contas da União – TCU:
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Quadro A.10.1.1 - Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas No Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

01

TC 007.403/2010-0

1155/2012

9.2

DE

Ofício nº 357/2012-TCU/SECOB-4

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Deliberação:
9.2 dar a seguinte redação ao item 9.3 do Acórdão 1894/2011-TCU-Plenário:
“9.3 determinar à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), com fulcro no art. 71, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988, no art. 45, da Lei no art. 251 do Regimento Interno do TCU, que adote, no
prazo de sessenta dias, as providências necessárias ao exato cumprimento da lei de forma a promover a
repactuação do Contrato nº 77/2009, firmado com a empresa Carioca Christiani Nielsen Construtora S.A.
(CNPJ. 40.450.769/0001-26), de modo alterar os preços unitários dos serviços relacionados para os
seguintes valores:
Preços referenciais - Contrato nº 77/2009
Descrição do serviço --------------------------------------------------------------- Preço Unitário (R$)
Enrocamento com pedras tout venant ----------------------------------------------------- 173,66
Armação CA-50 p/ estacas/armação CA-50 p/ peças pré-moldados/armação CA-50 p/ estruturas in-loco
---------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 8,60
Manuseio e cravação de camisa ------------------------------------------------------------ 1.043,94
Concreto fck=40 MPa p/ peças pré-moldados -------------------------------------------- 562,29
Concreto fck=40 MPa submerso -------------------------------------------------------------1.139,80
Enrocamento complementar com pedra de mão ------------------------------------------- 222,38
Arrasamento de camisa e preparo do topo da estaca ------------------------------------- 1.741,68
Remoção de pedra solta ----------------------------------------------------------------------- 2.453,20
Contraventamento ------------------------------------------------------------------------------- 29,57
Transporte e posicionamento da armação CA 50 nas camisas ---------------------------- 2,95
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
COJURI
Síntese da providência adotada:

Código SIORG
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Foi assinado, em 16/07/2012, o sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2009 promovendo a repactuação
do Contrato 77/2009 firmado com a empresa Carioca e alterando os preços unitários dos serviços
relacionados para os valores da planilha constante do Acórdão 1155/2012.
Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)

Quadro A.10.1.2 - Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

02

TC 009.629/2011

5029/2012

9.2

DE

Ofício nº 657/2012
TCU/SECEX-ES

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Deliberação:
9.2 determinar à Companhia Docas do Espírito Santo que se abstenha de realizar despesas com
capacitação de seu pessoal sem que adote medidas que garantam o retorno do investimento, a exemplo da
assinatura pelos empregados de termo de compromisso de não se ausentarem da entidade, após
cumprirem curso de longa duração, por período mínimo equivalente, consideradas as garantias de que
gozem.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Recursos Humanos - CODRHU
Síntese da providência adotada:
A Diretoria tomou conhecimento e encaminhou ao setor responsável, o qual arquivou cópia do referido
Acórdão para adoção das ações recomendadas nos casos de custeio integral de despesas com
formação/educação de colaboradores.
Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.1.3 - Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

03

TC 028.442/2010-5

1728/2012

1.7

DE

Ofício nº 611/2012
TCU/SECEX-ES

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Deliberação:
“ determinar à Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, nos termos do disposto no art. 250, inciso
II, do Regimento Interno deste Tribunal, que adote, no prazo de 90 (noventa) dias, as providências que
entender necessárias para a solução da questão referente à transferência ao patrimônio da Codesa dos
investimentos realizados pela Technip na área denominada “carreira naval”, de acordo com o
estabelecido entre as partes no Termo de Compromisso firmado em 13/10/2010, constante do PE
1632/2010, em vista do princípio da indisponibilidade do interesse público, informando o resultado a este
tribunal”
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

COJURI
Síntese da providência adotada:
O termo de unificação autorizou a execução de obra de aterro em área de aproximadamente 23.500 m2,
além de uma área de 11.744 m2 referente à antiga oficina e carreira naval, passando a área total do
arrendamento a ser de 89.255,91 m2. O termo unificador estabelece, também, que somente serão revertidas
em favor da CODESA as obras e instalações não removíveis. O prazo de vencimento do atual contrato é de
outubro de 2016.
Síntese dos resultados obtidos
O EVTEA que se encontra em estudo na ANTAQ/SEP já engloba a área e consequentemente o
entendimento que não há o que se falar em doação e sim em incorporação das obras/aterro na área por
efeitos da necessidade de utilização pela TECHINIP. (Equipare-se às “obras úteis ou necessárias”
informadas no código civil para contratos assemelhados e que não exigem indenização do “proprietário do
bem” em favor do usuário/posseiro.)
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.1.4 - Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

01

TC
007.403/2010-0

2599/2008

1

DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Comunicação Expedida

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Deliberação:
1. determinar à Codesa que, até o efetivo cumprimento da presente deliberação, informe a esta Corte,
anualmente, na prestação de contas da entidade, no que se refere ao aforamento do terreno em que está
construído o Porto de Praia Mole, nos termos do disposto no Acórdão nº 1982/2007 - TCU - 2ª Câmara:
1.1. o andamento do Processo nº 14235.000159/93-21 na GRPU/ES;
1.2. o cumprimento da determinação contida no item 1.1 do Acórdão nº 2.163/2005-TCU, Relação 52/2005;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Conforme informação no item subsequente.
Síntese da providência adotada:
Transcrevemos, a seguir, o teor do Ofício nº 513/2009/GER/GRPU/ES, com informações relacionadas ao
processo nº 14235.000159/93-21, encaminhado à CODESA em 20/03/2009:
“Em atenção a vosso expediente, informo que a Companhia Siderúrgica de Tubarão solicitou o aforamento
oneroso da área hoje inscrita em seu nome como ocupação, mas que o pedido foi indeferido nas 1ª, 2ª e 3ª
instâncias administrativas.”
Considerando que o Processo nº 14235.000159/93-21 está sob apreciação do Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão - MPOG, a CODESA, em 15/03/2010, através da Coordenação de Arrendamentos e
Contratos – COARCO, solicitou ao referido Ministério, por e-mail, informações sobre o andamento do
processo, para fins de atendimento à recomendação do Tribunal de Contas da União – TCU, entretanto não
obteve resposta.
Cabe destacar que a COARCO também solicitou à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do
Espírito Santo - SPU/ES, informações sobre o andamento do mencionado processo, conforme
correspondências datadas de 25/03/2010 (CA nº 03/2010), 04/03/2011 (CA nº 20/2011), 16/02/2012 (CA nº
17/2012) e 28/02/2013 (CA 023/2013), não obtendo resposta até a presente data.
Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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10.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Apresentamos, a seguir, as justificativas quanto às deliberações do Tribunal de Contas
da União – TCU pendentes de atendimento:
Quadro A.10.2 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no
Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

01

TC 016.178/2010-6.

8555/2012

9.3

DE

Ofício
nº
1105/2012TCU/SECEX-ES

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Deliberação:
9.3 determinar à Companhia Docas do Espírito Santo S.A. que:
9.3.1 elabore e apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, plano de ação com vistas à
realização de concurso público para o cargo de guarda portuário, em número suficiente para a continuidade
dos serviços de vigilância e segurança em suas dependências, de forma a eliminar a necessidade de
contratação de empresa especializada nesses serviços;
9.3.2 logo que contratados novos empregados concursados, não mais prorrogue o contrato firmado com a
empresa Visel - Vigilância e Segurança Ltda., ou realize nova licitação para contratação desses serviços;
9.3.3 caso entenda que a forma estabelecida nas normas vigentes, em especial a Portaria SEP n.º 121/2009,
prejudicam ou tornam antieconômico o suprimento das necessidades relacionadas ao serviço de vigilância e
segurança em suas dependências, informe o fato â Secretaria Especial de Portos, buscando solução viável
para o problema;
9.3.4 informe, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas em relação ao comando expresso no
item anterior;
Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

CODRHU / COSNIP
Justificativa para o seu não cumprimento:
A CODESA, por meio da CA/DIRPRE/CL/488/2012 encaminhou informações e esclarecimentos sobre
a matéria, finalizando que aguardará a conversão da MP 595/2012 em lei, bem como a análise das
propostas de ementas à espécie normativa em epígrafe, para efetivação de concurso público para
preenchimento de vagas na Guarda Portuária.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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10.1.3 Recomendações da OCI atendidas no exercício
Apresentamos, a seguir, as informações sobre as providências adotadas visando o
atendimento às recomendações da Secretaria de Controle Interno da Secretaria Geral da
Presidência – CISET/SG/PR:
Quadro A.10.3.1 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

01

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/S
G-PR

Letra “a”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Observar os normativos do TCU quando da elaboração de seu Relatório de Gestão.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Gestão Empresarial – COGEMP.
Síntese da providência adotada:
As divergências apontadas foram consideradas na elaboração do Relatório de Gestão de 2012, inclusive
com a orientação às demais áreas envolvidas no levantamento das informações para prestação de contas.
Síntese dos resultados obtidos
O Relatório de Gestão 2012 foi elaborado em conformidade com as disposições da Instrução Normativo
TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 119/2012 e da Portaria – TCU nº 150/2012.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)

92

Quadro A.10.3.2 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

02

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/S
G-PR

Letra “h”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Elaborar e implementar Plano Diretor de TI.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Tecnologia de Informação - COINFO
Síntese da providência adotada:
O Plano Diretor de TI da CODESA (Biênio: 2012 – 2014) encontra-se finalizado e implantado.
Síntese dos resultados obtidos
O PDTI já se encontra implantado e a sua execução está sendo monitorada pela COINFO, para que as
ações previstas no mesmo sejam executadas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.3 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

03

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SG
-PR

Letra “i”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Instituir e executar procedimentos para salvaguarda da informação.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Tecnologia de Informação – COINFO.
Síntese da providência adotada:
A CODESA sempre adotou procedimento de salvaguarda da informação.
Atualmente possui rotina diária automatizada de Backup de toda sua estrutura, utilizando o produto de
software SYMANTEC – BACKUP EXEC com o equipamento Fitoteca robotizada HP MSL G3
(Ultrium 3-SCSI) com 21 (vinte e uma) fitas LTO-3 com capacidade de 390 GB.
Mantemos as seguintes tarefas:
- 30(trinta) dias de backup.
- Um conjunto de fitas anuais em ambiente diferente do Datacenter.
Síntese dos resultados obtidos
As ações de salvaguarda já vinham sendo executadas pela COINFO
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Não há
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.4 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

04

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

Ofício nº
Relatório de Auditoria de Gestão nº Carta Recomendações
953/2012/COAUD/CISET/SG
11/2012
Letra “k”
-PR

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Instituir e executar procedimentos para gestão de contratos de TI.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Tecnologia de Informação – COINFO.
Síntese da providência adotada:
Esclarecemos que a CODESA demonstra as informações em questão (IN-4 - SECAO III) nos Projetos
Básicos.
Contudo informamos que estaremos adotando, nas próximas contratações, uma gestão de forma mais
eficaz utilizando metodologia de acompanhamento com indicadores.
Síntese dos resultados obtidos
Este assunto estará sendo discutido junto ao Comitê de TI afim de se discutir e estabelecer uma
metodologia de acompanhamento com indicadores.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.5 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

05

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

Relatório de Auditoria de Gestão nº Carta Recomendações
11/2012
Letra “l”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/S
G-PR
Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Recomendação:
Abster-se de celebrar convênios sem a prévia apresentação de Plano de Trabalho, conforme dispõe o ar.
116, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Superintendência de Projetos – SUPGER
Coordenação Jurídica – COJURI
Coordenação de Arrendamento e Contratos - COARCO
Síntese da providência adotada:
Com relação ao Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vitória - PMV, o respectivo Plano de
Trabalho foi apresentado e anexado ao processo pertinente (nº 5274/2010).
A Superintendência Geral de Projetos – SUPGER, a Coordenação Jurídica – COJURI e a Coordenação de
Contratos e Arrendamentos - COARCO tomaram conhecimento do ponto em destaque e estarão atentos
para evitar novas ocorrências.
Síntese dos resultados obtidos
As SUPGER, COJURI e COARCO estarão atentos ao que dispõe o ar. 116, § 1º, da Lei nº 8.666/1993
durante a celebração de convênios futuros.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.6 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

06

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SGPR

Letra “m”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Recomendação:
Abster-se de exigir, na fase de habilitação, itens que importem em custos aos licitantes, o que caracteriza
restrição ao caráter competitivo da licitação, conforme jurisprudência do TCU.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Conforme informação no item subsequente.
Síntese da providência adotada:
Antes de serem abordados os aspectos técnicos que fundamentam a justificativa da CODESA, cabe
esclarecer a forma como foi conduzida a referida licitação e contratação, cujos procedimentos são análogos
em outras licitações, envolvendo dedicação e responsabilidades aos seus diversos níveis hierárquicos, não
somente aos então Diretores Presidentes da CODESA, como induz essa CISET.
Registre-se que antes da Diretoria Executiva da CODESA ter autorizado a licitação para contratação,
conforme documentação apensada ao respectivo processo, foram feitos estudos pelas áreas técnicas que
fundamentam e justificam a necessidade de contratação, no caso de um serviço. Com base nesses estudos e
na necessidade da administração é elaborado o Termo de Referência que subsidia o certame licitatório.
Nesse caso não foi diferente, conforme consta na própria decisão da Diretoria Executiva, repito apensada ao
processo. A contratação foi aprovada após o Termo de Referência elaborado pela Coordenação de
Tecnologia da Informação – COINFO ter sido analisado e aprovado pela Coordenação Jurídica – COJURI,
além de verificação da dotação orçamentária pela Coordenação de Finanças e Orçamento - CODFOR . A
decisão também determinou o encaminhamento da licitação ao Conselho de Administração – CONSAD,
órgão superior à Diretoria Executiva, em face da necessidade de autorização para abertura do processo
licitatório, na modalidade de concorrência. Com as devidas aprovações, o processo foi enviado à Comissão
Permanente de Licitação – CPL e Coordenação Jurídica – COJURI para sequenciamento de providências,
atendendo assim aos ditames da Lei 8.666/93, em especial o parágrafo único do artigo 38. Atendeu-se
também a todas as exigências de publicidade, permitindo a participação das empresas que tivessem interesse
e capacidade de fazê-lo, portanto sem qualquer restrição e totalmente transparente.
No tocante aos aspectos abordados de custos exigidos na fase de habilitação, cabe-nos enfatizar que a
exigência de HELP DESK local é importante para o atendimento dos interesses descricionais da CODESA.
Em nenhum momento foi exigido que a licitante realizasse custos na fase de habilitação e sim que
apresentasse estrutura de help desk local, o que poderia ser atendida com a apresentação de parceria local ou
com formalização de compromisso futuro.
Para evitar o caráter restritivo, foi efetuado diligência pela área técnica, onde ficou constatado a inexistência
do help desk e conforme a própria licitante afirma em correspondência as fls. 1488 a 1491: “ Em nenhum
momento o Edital solicita que o mesmo esteja em pleno funcionamento, pois entende-se desnecessário a
equipe á disposição nos contratos atuais da TOTV’S , que trabalha com uma estrutura de profissionais
centralizada com mais de 300 profissionais para atendimento de seus clientes”.
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Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)

Quadro A.10.3.7 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

07

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA
Carta Recomendações
Letra “n”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SG
-PR
Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Recomendação:
Abster-se de realizar compras diretas sem a devida análise do departamento jurídico da Companhia.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Conforme informação no item subsequente.
Síntese da providência adotada:
Mantemos a posição já externada na Carta DIRPRE/294/2012. Entendemos que em todas as vezes que
procedemos este tipo de contratação, observando as disposições da Norma de Compras e Serviços não fica
caracterizado que a Administração absteve-se da devida análise do setor jurídico da Companhia, uma vez
que a COJURI participou ativamente da elaboração da Norma e aprovou os procedimentos nela contidos,
que contemplam inclusive a determinação feita pelo TCU à CODESA no Acordão nº 1782/2010.
Ratificamos que o TCU, no Acórdão nº 2616/2008 – Plenário, para esse tipo de contratação, para assegurar
a satisfação do interesse público, não recomenda o excesso de formalismo e de exigências desnecessárias,
em nome dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Não estamos descuidando do devido rigor legal, mas conduzindo o procedimento de forma a viabilizar a
eficiência na prestação do serviço público e agindo com objetividade, observando a legislação e a
jurisprudência do TCU. Enfim, cumprimos a Lei 8.666/93.
Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.8 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

11

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/S
G-PR

Letra “o”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Recomendação:
Abster-se de realizar compras diretas, por meio de inexigibilidade, sem a devida justificativa de preço.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Conforme informação no item subsequente.
Síntese da providência adotada:
Informamos que os diversos setores da Companhia tomaram conhecimento do ponto destacado, cabendo
ressaltar que os mesmos estão adotando o procedimento contido na Orientação Normativa nº 17/2009 da
AGU.
Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.9 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Orde
m

Identificação do Relatório de
Auditoria

12

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SGPR

Letra “p”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Recomendação:
Abster-se de realizar licitações sem a devida pesquisa de preços.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Conforme informação no item subsequente.
Síntese da providência adotada:
Conforme consta dos autos, inicialmente a área técnica apresenta estudos para contratação de evolução
tecnológica, através de “UP GRADE”, ao qual foi realizado pesquisa de preços, acostados as fls. 32 a 120
do processo 1934/2010. Por força do parecer jurídico, fls. 122/123, sobre a viabilidade da competição, a
área técnica elaborou um novo projeto básico, em formato de Termo de Referência, cuja estimativa de
custo foi elaborada pela própria área técnica, utilizando-se dos dados da pesquisa de preços anteriormente
realizada, conforme consta nos autos, fls. 125 a 206. Observa-se que a 1ª estimativa importou em R$
732.000,00, a 2ª em R$ 706.600,00 e os serviços foram contratados pelo valor final de R$ 691.450,00.
Outrossim, cabe destacar que a cotação de preços foi realizada tendo por referência evolução tecnológica
por meio “UP GRADE” , ou seja, apenas parte da solução integralmente considerada. A título de
ilustração, consideremos que, o projeto integralmente considerado corresponda a 100% da solução, logo o
“UP GRADE” seria apenas parte desta mesma solução, por exemplo, 50% daquela.
Nesta esteira, é de observar que, de forma inelutável, foram respeitadas a vantajosidade e a economicidade
da contratação em tela, visto que, fora mantida a pesquisa e preço do “up grade” (parte da solução) para
contratação da integralidade da solução.
Ou seja, por fim, se contratou o projeto integral da solução pelo preço de sua parte, a saber o “up grade”.
Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de
providências pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.10 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

13

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/S
G-PR

Letra “q”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Recomendação:
Exigir a prestação da garantia no prazo estipulado em contrato e/ou edital.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Setores Diversos.
Síntese da providência adotada:
Com relação aos contratos analisados, as respectivas garantias foram apresentadas e anexadas aos referidos
processos. Os setores envolvidos tomaram conhecimento do ponto em destaque e estarão atentos para evitar
novas ocorrências.
Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.

Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.11 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

14

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SG
-PR

Letra “r”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Recomendação:
Exigir que as propostas para realização de obras e serviços de engenharia sejam acompanhadas de seu BDI
detalhado, conforme dispõe o § 7º, do art. 127 da Lei nº 12.309/2010 (LDO 2011).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Conforme informação no item subsequente.
Síntese da providência adotada:
Mantemos a justificativa anteriormente apresentada, por meio da CA/DIRPRE/CL/294/2012,no entanto,
naquilo que a CODESA puder aprimorar, estará atenta e alertando os diversos setores.
Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.12 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

15

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SGPR

Letra “s”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Concluir o levantamento do passivo trabalhista.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação Jurídica – COJURI.
Síntese da providência adotada:
Apresentado pela firma contratada o levantamento intitulado “Manutenção Passivo Judicial – 08/2012” –
Estudo de dimensionamento com o perfil/data base em 01/08/2012 – primeira fase, já apreciada em
CONFIS e CONSAD.
Destacamos que já houve aprovação do CONSAD da nova norma para Acordos Judiciais – Passivos
Trabalhistas e Cíveis, conforme proposto pela Coordenação Jurídica – COJURI e já publicada. Os
casos/processos estão sendo analisados para acordos.
Síntese dos resultados obtidos
A 2ª fase do estudo foi informado em Janeiro de 2013 e apresentada no CONSAD e CONFIS em Fevereiro
de 2013 e serviu de base para a revisão do Relatório de Administração de 2012, quanto aos passivos
judiciais e reavaliação do orçado naquele exercício.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.13 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

16

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SG
-PR

Letra “t”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Atender o que dispõe a Lei nº 8.730/1993 e o Decreto nº 5.483/2005, no que se refere à entrega das
declarações de bens e rendas, bem como instaurar os procedimentos apuratórios exigidos no art 5º do decreto
supracitado, em relação aos que deixarem de cumprir a norma.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Recursos Humanos - CODRHU
Síntese da providência adotada:
Com relação ao atendimento as legislações destacadas, reiteramos as informações de nossa área jurídica
constante da CA/DIRPRE/CL/294/12, encaminhada em resposta ao Ofício 645/2012/COAUD-CISET-SGPR. Todavia, a CODESA estará consultando o DEST para dirimir as dúvidas.
No tocante aos empregados que deixarem de apresentar os documentos citados, a Coordenação de Recursos
Humanos – CODRHU adotará os procedimentos previstos na legislação vigente e em seu Manual de Pessoal.
Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.14 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

17

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SG
-PR

Letra “u”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Atualizar as informações dos imóveis sob sua responsabilidade no sistema SPIUnet.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Arrendamentos e Contratos – COARCO
Coordenação Contábil – CODCON
Coordenação de Serviços Gerais - COSERV
Síntese da providência adotada:
- Solicitado instruções à Secretaria do Patrimônio da União – SPU, que possibilitem a CODESA alterar os
dados do Spiunet.
- Avaliar os bens.
- Cumprir os procedimentos determinados pela Secretaria do Patrimônio da União - SPU.
- Efetuar as alterações no Spiunet.
Síntese dos resultados obtidos
Após a conclusão dos trabalhos de avaliação dos bens imóveis, cujo procedimento licitatório para
contratação de empresa especializada encontra-se em curso, com prazo para conclusão dos serviços estimado
em 06 seis meses.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.3.15 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

18

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SG
-PR

Letra “v”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Apresentar, em sua totalidade, as informações relacionadas à execução orçamentária, contratos e licitações,
em sua página da transparência.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Suprimentos – CODSUP
Coordenação de Finanças e Orçamento – CODFOR
Coordenação de Tecnologia de Informação – COINFO
Síntese da providência adotada:
Os Setores envolvidos estão buscando junto à Controladoria Geral da União – CGU, as informações e
orientações pertinentes ao assunto, visando às adequações necessárias.
Síntese dos resultados obtidos

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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10.1.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício
Apresentamos, a seguir, as informações sobre as recomendações da Secretaria de
Controle Interno da Secretaria Geral da Presidência – CISET/SG/PR pendentes de
atendimento:
Quadro A.10.4.1 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no
Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

01

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SGPR

Letra “b”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Aperfeiçoar a divulgação de seus indicadores de gestão.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Gestão Empresarial – COGEMP.
Justificativa para o seu não cumprimento:
A COGEMP está atuando junto aos setores responsáveis pela apuração dos indicadores e pela comunicação
institucional a fim de definir e implementar as melhorias necessárias para o atendimento das recomendações.
Conclusão prevista para julho de 2013.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.4.2 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no
Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

02

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SGPR

Letra “c”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Aprimorar seus controles internos administrativos no que se refere a ambiente e procedimentos de controle.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Gestão Empresarial – COGEMP.
Justificativa para o seu não cumprimento:
Informamos que a UJ possui Comissão de Ética instituída na empresa desde 2002 e esta vem realizando
reuniões periódicas ao longo desse período.
Destacamos ainda, que já foi instituído pela UJ uma comissão para elaboração e implantação e uma política de
gerenciamento riscos corporativos. Dessa forma, o tema vem sendo tratado pela COGEMP desde 2012 e mais
recentemente vem sendo discutido junto a Comissão de Gestão de Gestão de Riscos, a proposta de implantação
de uma política de Gestão de Riscos, Com previsão de implantação até o final de 2013.
Estão sendo iniciadas as discussões entre a COINFO, COGEMP e Comitê de TI a viabilidade de implantação de
uma metodologia de mapeamento de processos, com o objetivo de implantação de rotinas administrativas em
diversos setores da UJ, inclusive em processos licitatórios.
Cabe a COGEMP monitorar e acompanhar os indicadores de desempenho da UJ. Destacamos dessa forma que
além dos indicadores operacionais já existentes que são monitorados pela COGEMP e elaborados pela
COPLAD, informamos que atualmente a UJ vem trabalhando junto a SEP uma sistemática de avaliação de
desempenho da CODESA em conformidade com a Portaria SEP n. 214/2008, para que a UJ possua melhores
indicadores de Gestão mais competitivos à crescente necessidade de modernização dos portos.
No ano de 2013 a CODRHU realizou a avaliação de pessoal relativa ao exercício de 2012, conforme é
estabelecido no atual Plano de Cargos e Salários. Destacamos ainda que atulamente a UJ está desenvolvendo
um novo instrumento de avaliação de pessoal, com o objetivo de modernizar a atual ferramenta de avaliação e
Plano de Cargos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.4.3 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no
Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

03

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SGPR

Letra “d”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Implementar controles internos administrativos no que se refere à gestão de risco, informação e comunicação e
monitoramento.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Gestão Empresarial – COGEMP.
Justificativa para o seu não cumprimento:
Dar sequência à implantação do Sistema de Gestão de Risco da CODESA, já iniciada. Conclusão prevista para
dezembro de 2013.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Está sendo discutido desde o dia 12/03/2013 na Comissão de Gestão de Riscos a implantação de uma política
de Gestão de Riscos. Com previsão de implantação até o final de 2013.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.4.4 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no
Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria
04

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SGPR

Letra “e”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Descrição da Recomendação:
Estabelecer uma política corporativa de sustentabilidade em suas licitações e contratos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Diretoria Executiva – DIREXE.
Justificativa para o seu não cumprimento:
Encontra-se em estudo, pela DIREXE, a designação de uma comissão com a finalidade de se criar guia prático
para contratações sustentáveis, através de normativo interno, cujos procedimentos serão posteriormente
inseridos em editais de compras e serviços e obras. A previsão de implementação é de 06 (seis) meses após
constituição da Comissão.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Ressaltamos que a legislação ambiental estadual, pela qual somos regidos, exige que façamos consulta ao
órgão ambiental sobre a necessidade ou não de licenciamento ambiental nas obras/serviços de relevância
(obras e serviços de engenharia tais como: dragagem, derrocagem e construção de berços dentre outras).
Apresentamos os projetos ao Instituto Estadual de Meio Ambiente - IEMA que define se haverá necessidade
ou não do licenciamento e, caso positivo, qual tipo de estudos será realizado. Esses processos de
licenciamento são independentes dos processos de contratação das obras/serviços, dai os mesmos não
constarem dentro dos processos principais. Por determinação do Governo Federal só podemos realizar um
processo licitatório quando tivermos a LP - Licença Prévia e só podemos iniciar as obras se tivermos a LILicença de Instalação. Com relação às compras, não existe nenhum procedimento interno que exija análise
prévia com relação à sustentabilidade ambiental.
É importante informar que a CODESA está passando por um processo de regularização ambiental, cujos
procedimentos estão contidos no Relatório de Controle Ambiental – RCA que foi entregue recentemente ao
IEMA para análise e liberação da Licença de Operação da Companhia para 2013.
Finalizando, encontra-se em estudo, pela DIREXE, a designação de uma comissão com a finalidade de se criar
guia prático para contratações sustentáveis, através de normativo interno, cujos procedimentos serão
posteriormente inseridos em editais de compras e serviços e obras.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.4.5 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no
Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Orde
Identificação do Relatório de Auditoria
m
05

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SGPR

Letra “f”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Recomendação:
Atender o que dispõe o Decreto nº 5.940/2006, no que se refere ao tratamento de resíduos recicláveis.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Serviços Gerais – COSERV.
Justificativa para o seu não cumprimento:
Não obstante haver o Decreto que regula a destinação de resíduos sólidos há a Lei 12.305/2010, posterior e
mais abrangente, e que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outrossim, vale registrar que o
novo Termo de Referência – TR, para contratação de serviços de limpeza interna e externa, contempla como
obrigação de observância ao futuro contratado à Lei 12.305/2010, o Decreto 5940/2006 e o Regulamento
Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que traduz para o âmbito
interno desta CODESA as determinações contidas no Decreto 5940/2006, dando-lhe efetivo cumprimento
em regulamentação interna própria.
Ressalte-se que no antigo TR já havia previsão do tratamento de resíduos sólidos e coleta seletiva no Pregão
10/2009, item 3.4.
Na formulação do novo TR foram inseridos novos pontos visando atendimento à Legislação vigente.
O procedimento licitatório está em andamento, cujo Termo de Referência encontra-se sob a apreciação da
área jurídica, para posterior autorização de licitação pela DIREXE e CONSAD.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.4.6 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no
Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

06

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SGPR

Letra “g”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Recomendação:
Estabelecer a destinação dos bens considerados ociosos, em especial, os de informática.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Coordenação de Serviços Gerais – COSERV.
Coordenação de Meio Ambiente – COMAMB.
Coordenação de Tecnologia da Informação – COINFO.
Justificativa para o seu não cumprimento:
Os bens de informática inservíveis são leiloados, conforme previsto no Regulamento do Ativo Imobilizado REATI.
A Coordenação de Serviços Gerais – COSERV, a Coordenação de Meio Ambiente - COMAMB e a
Coordenação de Tecnologia da Informação - COINFO estão estudando a elaboração de normativo interno
disciplinando as possibilidades de doação, caso os bens não sejam alienados em leilão público. A
Coordenação de Gestão Empresarial – COGEMP, setor que está acompanhando o assunto, informou que as
ações também estão sendo discutidas no âmbito do Comitê de Tecnologia da Informação, em conjunto com
as áreas envolvidas (COSERV, COMAMB e COINFO), com previsão de implantação no segundo semestre
do exercício em curso.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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Quadro A.10.4.7 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no
Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

07

Relatório de Auditoria de Gestão nº
11/2012

Item do RA

Comunicação Expedida

Carta Recomendações

Ofício nº
953/2012/COAUD/CISET/SGPR

Letra “j”

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA.
Descrição da Recomendação:
Instituir e executar metodologia para desenvolvimento e produção de sistemas
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

DIREXE e, após instituído, Comitê Estratégico de TI.
Justificativa para o seu não cumprimento:
Esclarecemos que apesar de não possuirmos uma metodologia de desenvolvimento de sistemas oficializada,
utilizamos ferramentas próprias que possuem suas metodologias utilizando boas praticas de mercado,
gerando produtos confiáveis e documentados.
A Diretoria Executiva - DIREXE, por meio da Resolução 001/2013 constituiu o Comitê Estratégico de TI,
visando estabelecer a política e as diretrizes de TI para melhoria continua da gestão dos respectivos
contratos.
O Comitê de TI foi instituído em 11/01/2013, contudo devido a mudanças gerenciais teve a sua formação
modificada em 07/03/2013. Dessa forma, o prazo inicial para implementação era de 03 (três) meses,
contados a partir da instituição do Comitê. Contudo, informamos que o assunto está sendo discutido junto a
nova formação e que a previsão atual para entrega dos trabalhos e implementação de metodologia deverá
ocorrer até meados do ano de 2013.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor
Não há.
Fonte: COAUDI (Repassando informações dos setores responsáveis)
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10.2 Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna
A Coordenação de Auditoria Interna – COAUDI, órgão de assessoramento direto do
Conselho de Administração – CONSAD, para a realização das atividades planejadas
para o exercício de 2012, dispôs em sua estrutura dos seguintes colaboradores:
Coordenador e 02 (dois) técnicos de nível superior.
Foram realizados todos os programas previstos no Plano Anual de Atividades da
Auditoria Interna – PAINT para o exercício 2012, bem assim efetuados outros trabalhos
solicitados pela alta administração da Companhia, cujos relatórios e notas técnicas
emitidas relacionamos nas Tabelas 16A e 17A respectivamente:
Tabela 16A : Relatórios emitidos pela COAUDI – Exercício de 2012
Relatório
Título

Processo

Segurança e Medicina Trabalho
Gestão Ambiental
Receita Operacional
Gestão Orçamentária
Compras e Licitações
Folha de Pagamento
Gestão Financeira
Controles Administrativos
Segurança Portuária
Contratos de Serviço e Fornecimento
Processos Judiciais
Controle Patrimonial

0537/2012
0871/2012
1357/2012
1720/2012
2068/2012
2548/2012
2988/2012
3539/2012
3740/2012
4597/2012
4691/2012
4774/2012

01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
09/2012
10/2012
11/2012
12/2012
Fonte: COAUDI

Tabela 17A : Notas técnicas emitidas pela COAUDI – Exercício de 2012
Nota Técnica
Título
Remuneração de Dirigentes
01/2012
Diligência COAUD 272/2012
02/2012
Contrato 077/2009
03/2012
Fonte: COAUDI

Processo
2548/2012
3150/2012
4781/2012

O relatório de auditoria interna, proveniente de cada programa, foi encaminhado, por
meio de processo, à Diretoria e, por e-mail, aos setores diretamente envolvidos, para
fins de apresentação de justificativas e/ou regularização das falhas e/ou impropriedades
apontadas, bem como levado ao conhecimento do Conselho de Administração –
CONSAD e Conselho Fiscal – CONFIS, além de ser remetido à Secretaria de Controle
Interno da Secretaria Geral da Presidência da República – CISET/SG/PR.
O resultado dos trabalhos de auditoria e as informações relativas ao atendimento às
recomendações pelas áreas auditadas constam dos Anexos I a XIV, do item “Relatórios
e Pareceres” do processo de contas da CODESA, cujos respectivos acompanhamentos
foram encaminhados à Secretaria dos Conselhos – SECONS.
Cabe esclarecer que, no acompanhamento, o item classificado como “A” (em
andamento) indica que, embora o setor envolvido tenha apresentado justificativa,
evidencia-se ainda algum nível de pendência para finalização do assunto. Neste caso, o
processo retorna à área responsável ou o ponto é novamente analisado pelos técnicos da
COAUDI no próximo trabalho relacionado à atividade.
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10.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93
10.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
Quadro A.10.5 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de
entregar a DBR
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR

Detentores de Cargos e
Funções Obrigados a
Entregar a DBR

Situação em Relação às
Exigências da Lei nº
8.730/93

Posse ou Início
Final do
do Exercício Exercício de
de Cargo,
Cargo,
Emprego ou
Emprego ou
Função
Função

Final do
Exercício
Financeiro

Obrigados a entregar a DBR

-

-

-

Autoridades
Entregaram a DBR
(Incisos I a VI do art. 1º
Não cumpriram a obrigação
da Lei nº 8.730/93)

-

-

-

-

-

-

Obrigados a entregar a DBR

-

-

4

Entregaram a DBR

-

-

4

Não cumpriram a obrigação

-

-

0

Funções Comissionadas Obrigados a entregar a DBR
(Cargo, Emprego,
Função de Confiança ou Entregaram a DBR
em comissão)
Não cumpriram a obrigação

-

-

34

-

-

34

-

-

0

Obrigados a entregar a DBR

-

-

10

Entregaram a DBR

-

-

10

Não cumpriram a obrigação

-

-

0

Cargos Eletivos

Conselheiros

Fonte: CODRHU

10.3.2 Análise Crítica
Atualmente a CODRHU elabora a listagem com 30 dias de antecedência e encaminha a
solicitação (via e-mail) para os integrantes da lista, estabelecendo o prazo (31/05) para
entrega da DBR em envelope lacrado. Semanalmente, realiza-se uma conferência da
lista, verificando os que já atenderem à solicitação. O procedimento é repetido até que
todos tenham entregue. Finalizada a entrega, os envelopes são direcionados ao arquivo
setorial, disponível para eventuais fiscalizações de órgãos externos.

10.4 Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV
Com relação à Atualização de dados SIASG e SICONV, informamos que as declarações
encontram-se nos anexos deste relatório.
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11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
A seguir são apresentadas as Informações Contábeis da UJ. Informamos adicionalmente
que o item 11.1 não foi preenchido tendo em vista que não se aplica a esta UJ, pois, a
mesma trata-se de uma sociedade de economia mista, e está sob regulamentação da Lei
6404/1976, da mesma forma que não foram apresentadas a Declaração do Contador
Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis, Declaração Plena, e a
Declaração com Ressalva
Destacamos ainda que as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na
Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008 não
são aplicáveis as exigências de demonstrações contábeis e notas explicativas desta UJ,
tendo em vista que a CODESA é regida pela Lei 6.404/1976.
E finalmente informamos que esta UJ não possui capital investido em outras
instituições, logo o quadro A 11.4 não foi preenchido.
11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
Este item não se aplica a esta A UJ, pois, tendo em vista que a mesma trata-se de uma
sociedade de economia mista, esta unidade está sob regulamentação da Lei 6404/1976.
11.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos
Este item não se aplica a esta A UJ pois, tendo em vista que a mesma trata-se de uma
sociedade de economia mista, esta unidade está sob regulamentação da Lei 6404/1976.
11.2 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações
Contábeis
Este item não se aplica a esta A UJ pois, tendo em vista que a mesma trata-se de uma
sociedade de economia mista, esta unidade está sob regulamentação da Lei 6404/1976.
11.2.1 Declaração Plena
Este item não se aplica a esta A UJ pois, tendo em vista que a mesma trata-se de uma
sociedade de economia mista, esta unidade está sob regulamentação da Lei 6404/1976.
11.2.2 Declaração com Ressalva
Este item não se aplica a esta A UJ pois, tendo em vista que a mesma trata-se de uma
sociedade de economia mista, esta unidade está sob regulamentação da Lei 6404/1976.
11.3 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964
e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008
Não são aplicáveis as exigências de demonstrações contábeis e notas explicativas, bem
como o atestado de adequação dos demonstrativos à situação orçamentária, financeira e
patrimonial da Companhia, previstos na Lei 4.320/1964, tendo em vista que a CODESA
é regida pela Lei 6.404/1976.
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11.4 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/76
As Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas podem ser visualizadas nos
anexos deste relatório de Gestão.

11.5 Composição Acionária das Empresas Estatais
11.5.1 Composição Acionária do Capital Social como Investida
Quadro A.11.3 - Composição Acionária do Capital Social
UJ COMO INVESTIDA - POSIÇÃO EM 31/12/2012
Denominação completa
Companha Docas do Espírito Santo - CODESA
Ações Ordinárias (%)
31/12/2012

Governo

ACIONISTAS

99,45%

99,453670%

99,453670%

Governo do Estado do Espírito Santo

0,55%

0,546320%

0,546320%

Ações em Tesouraria

0,00%
100,00%

99,99999%

99,99999%

0,00%

0,00001%

0,00001%

0,00%

0,00001%

0,00001%

100,000000%

100,000000%

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

Tesouro Nacional

0,00%

0,00%

0,00%

Governo do Estado do Espírito Santo

0,00%

0,00%

0,00%

Ações em Tesouraria

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

% free float
Subtotal Preferenciais (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Total

100%

100%

100%

Free
Float

Rioinvest Cons Emp.Part Ltda
% free float
Subtotal Ordinárias (%)

100,00%
Ações Preferenciais (%)

ACIONISTAS
Governo

31/12/2010

Tesouro Nacional

% Governo

% Governo
Free
Float

31/12/2011

Rioinvest Cons Emp.Part Ltda

Fonte: CODFOR

11.5.2 Composição Acionária da UJ como Investidora
Informamos que esta UJ não possui capital investido em outras instituições, dessa forma
o quadro A 11.4 não foi preenchido.
11.6 Parecer da Auditoria Independente
O Parecer dos Auditores Independentes podem ser visualizadas nos anexos deste
relatório de Gestão.
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12.CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente Relatório foi elaborado a partir da consolidação de informações de diversos
setores da UJ. Tal coleta de informações, foi realizada por intermédio de Comissão
designada pela Diretoria da UJ, com o intuito de coletar as informações necessárias a
elaboração do presente trabalho. Esta Comissão foi formada por representantes das
Coordenações COGEMP, CODFOR, COPLAD, COMARK e por Assessor Técnico da
Presidência (ASSTEC).
Destacamos que durante o levantamento de tais itens, que constam neste relatório,
foram realizadas uma série de reuniões entre os membros da citada comissão com o
objetivo de alinhar metodologia de coleta de dados e sistemática de elaboração e
consolidação das informações que foram sendo coletadas gradativamente. Em respeito
ao Cronograma. Tal Cronograma dos trabalhos é exposto na Tabela 16ª abaixo:
Tabela 18A: Cronograma de Elaboração do Relatório de Gestão 2012
Ação

Março
3

4

Abril
1

2

3

Maio
4

1

2

3

4

Reunião 01 - Relatório de Gestão 2012
Envio das tabelas comparativas (Comissão)
Informe das áreas das necessidades
Reunião 02 - Relatório de Gestão 2012
Coleta de informações
Formatação do Relatório
Reunião 03 - Relatório de Gestão 2012
Apresentação da 1.a prévia
Fechamento e envio do Relatório p/ DIREXE
Avaliação final e envio ao TCU
Entrega do Relatório de Gestão 2012
Fonte: COGEMP

Visando obter maior eficiência na coleta de dados, o grupo realizou inicialmente, uma
divisão de tarefas. A divisão consistiu na análise dos itens e designação ao membro de
coletar as informações, respeitando os seguintes critérios:




Facilidade do membro no acesso a informação;
Disponibilidade do membro em coletar a informação;
Conhecimento técnico ou afinidade com a informação;

Após a adoção de tais critérios, os membros da Comissão procederam com a coleta de
dados junto aos setores detentores das informações da UJ. A medida que as informações
foram sendo coletadas, pelos membros, estas foram repassadas a COGEMP, para que
fossem consolidadas e formatadas em conformidade com a Instrução Normativa TCU nº
63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 119/2012 e da Portaria – TCU nº 150/2012.
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Vitória (ES), 29 de Maio de 2013.

CLÓVIS LASCOSQUE
PRESIDENTE

HUGO JOSÉ AMBOSS MERÇON DE LIMA
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES

DANILO ROGER MARÇAL QUEIROZ
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL
CONTADORA – CRC/ES – 5764/O
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ANEXOS
Anexo I: Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS
Ambiente de Controle
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu
funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por
todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

VALORES
1

2

3

4

5
X

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão
postos em documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários
e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos
procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições
claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da
competência da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

X
X
1

2

3

4

5

X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos
e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas
para mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis
da gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar
mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes
interno e externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem
tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de
decisão.
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades
nos processos internos da unidade.

X

X

X

X
X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância
para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário
de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle

1

2

3

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para
diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

4
X

X

5
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21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao
nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e
estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação

1

2

3

4

5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é
apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos
grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades
de forma eficaz.
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ,
em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento

X
X
1

2

3

4

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para
avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo
pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.
Análise Crítica:

5

X

Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua
maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

Fonte: COGEMP

Anexo II: Quadro A.3.2 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal
Conselho de Administração
Período de Exercício

Remuneração
jan

Nome do Conselheiro(a)

Início

Fim

RAULINO GONÇALVES FILHO (2473)

01/11/2009

-

ARMANDO ANTONIO DE AMORIM (2404)

01/06/2008 31/10/2012 1.960,45 1.960,45 1.960,45 1.960,45 1.960,45 816,85

205,44

ROBERTO HERNANDES (1596)

01/06/2006 31/05/2012 1.960,45 1.960,45 1.960,45 1.960,45 1.960,45

-

SANDY ROBERTS JUNIOR (1968)

01/12/2012

ERNANI PEREIRA PINTO (2579)

01/06/2012 30/11/2012

GERALDO JULIÃO JUNIOR (2437)

01/04/2009

-

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

RAUL MOURA DE SÁ (2571)

25/10/2011

-

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

JOSE ROBERTO ALVES SALOME (2580)
DIRETOR - PRESIDENTE CLOVIS LASCOSQUE
(1305)

01/06/2012

-

01/12/2011

-

ALINE DIEGUEZ B. DE MENEZES SILVA (2581)

01/06/2012

-

1.960,45

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Total

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

2.371,33

2.063,17

2.063,17

2.063,17

2.063,17

4.126,34

26.513,05
10.824,54

-

-

-

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

816,85

10.619,10

2.235,10

2.235,10

1.960,45

2.165,89

2.063,17

2.063,17

2.063,17

2.063,17

1.031,59

13.410,61

1.960,45

1.960,45

2.371,33

2.063,17

2.063,17

2.063,17

2.063,17

4.126,34

26.513,05

1.960,45

1.960,45

2.371,33

2.063,17

2.063,17

2.063,17

2.063,17

4.126,34

26.513,05

1.960,45

2.165,89

2.063,17

2.063,17

2.063,17

2.063,17

3.266,68

15.645,70

1.960,45

2.063,17

2.063,17

2.371,33

2.063,17

2.063,17

4.126,34

26.513,05

1.960,45

2.165,89

2.063,17

2.063,17

2.063,17

2.063,17

3.094,76

15.473,78

1.960,45

-

Conselho Fiscal
Nome do Conselheiro(a)
(T/S)

Período de Exercício
Início

Fim

Remuneração
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

MARCOS ANTONIO BRAGATO (2242)

26/06/2003 31/05/2012 1.960,45 1.960,45 1.960,45 1.960,45 1.960,45

GEORGENOR CAVALCANTE PINTO (2256)

30/03/2006

CLAUDIA REBELLO MASSA (2564)
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BALDIOTTI
(2565)

29/06/2011 31/05/2012 1.960,45 1.960,45 1.960,45 1.960,45 1.960,45
29/06/2011

-

FLAVIA FILIPPI GIANNETTI (2574)

01/05/2012

-

BRUNO CIRILO MENDONCA DE CAMPOS (2575)

01/06/2012 30/06/2012

1.960,45

102,72

PAULO MATTOS JUNIOR (2578)

01/06/2012

1.960,45

2.268,61

Fonte: CODRHU

-

-

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

1.960,45

ago

set

out

nov

dez

Total

-

-

-

-

9.802,25

2.371,33

2.063,17

2.063,17

2.063,17

-

-

-

2.371,33

2.063,17

2.063,17

2.063,17

2.063,17

4.126,34

26.513,05

2.165,89

2.063,17

2.063,17

2.063,17

2.063,17

3.438,62

15.817,64

2.063,17

4.126,34

26.513,05
9.802,25

2.063,17
2.063,17

2.063,17

2.063,17

2.063,17

3.438,62

15.920,36
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Anexo III: Quadro A.5.3 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
CNPJ: 27.316.538/0001-66

Modalidade

Nº do
instrumento

UG/GESTÃO: 399002 / 39817

Beneficiário

Informações sobre as Transferências
Valores Pactuados
Valores Repassados
Acumulado
Global
Contrapartida
No Exercício
até o
Exercício

Vigência
Sit.
Início

Fim

154.017,79

Estudo e Pesquisa
Científica sobre
levantamento de
impactos ambientais

24.509,83

24.509,83

02/10/2012 02/12/2013

1

Prefeitura Municipal de
Vitória

131.520,00

Utilização Armazém
5

153.440,00

131.520,00

01/01/2011 31/12/2012

131520

s/n

Portocel

(*)

Utilização de
Infraestrutura

3.305.481,00

11.474.696,12 20/11/1995 19/11/2020

1

4

s/n

Terminal de Produtos
Siderúrgicos - Praia Mole

(*)

Utilização de
Infraestrutura

2.467.358,59

5.232.012,23

17/05/1995 16/05/2020

1

4

02/05

Terminal de Carvão Vale
- Praia Mole

(*)

Utilização de
Infraestrutura

5.131.779,49

8.520.522,86

17/05/1995 19/02/2020

1

03/12

Fundação Espírito
Santense de Tecnologia FEST

1

02/10

4

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Secretaria de Portos da Presidência da República
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CNPJ: 08.855.874/0001-32

Nº do
instrumento

Modalidade

1

UG/GESTÃO: 110323/1

Beneficiário

04/09

CODESA

LEGENDA
Modalidade:
1 - Convênio

Informações sobre as Transferências
Valores Pactuados
Valores Repassados
Acumulado
Global
Contrapartida
No Exercício
até o
Exercício

4.000.000,00

Monitoramento
ambiental da
dragagem de
aprofundamento e
Derrocagem do Porto
de Vitória e Região.

-

2.000.000,00

Situação da Transferência:
1 - Adimplente

2 - Contrato de Repasse

2 - Inadimplente

3 - Termo de Cooperação

3 - Inadimplência Suspensa

4 - Termo de Compromisso

4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado

Fonte: CODFOR
(*) - Não há previsão contratual. Depende da movimentação de mercadorias

Vigência
Sit.
Início

Fim

18/12/2009 04/11/2012

1

Anexo IV: Quadro A.6.6 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Despesas Variáveis

Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e Vantagens
Fixas
Retribuições Gratificações

Adicionais

Benefícios
Assistenciais e
Indenizações
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Despesas
de
Exercícios
Anteriores

Decisões Judiciais

Total

Membros de Poder e Agentes Políticos
2012
Exercícios

2011
2010

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão

Exercícios

2012

20.432.799,21

2.454.535,49

2011

17.791.593,27

2010

15.293.452,77

158.123,34

11.613.332,42

2.646.591,90

37.305.382,36

2.219.214,15

9.999.403,00

2.097.379,81

32.107.590,23

1.620.101,39 1.120.628,47

10.009.157,13

1.789.975,06

29.833.314,82

Servidores com Contratos Temporários
2012
Exercícios

2011
2010

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença

Exercícios

2012

158.697,24

74.195,73

834,98

113.574,38

2011

105.008,72

51.519,58

807,77

157.336,07

2010

89.999,45

47.947,55

742,27

138.689,27

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial
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2012
Exercícios

2011
2010

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

Exercícios

2012

3.932.886,79

184.353,44

2.094.516,33

193.490,28

6.405.246,84

2011

4.964.958,58

126.705,24

2.287.286,06

126.494,76

7.505.444,64

2010

4.944.885,09

98.392,18

2.317.617,83

113.430,75

7.474.325,85

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
2012
Exercícios

2011
2010

Fonte: CODRHU

Anexo V: Quadro A.6.17 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e
vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO
UG/Gestão:

CNPJ: 27.316.538/0001-66
Informações sobre os Contratos

Empresa
Contratada
Ano do
Área
Contrato

Natureza

Identificação
do Contrato

Período Contratual de
Execução das
Atividades Contratadas

(CNPJ)

F
Início

2009

Fim

M

P

C

P

Sit.

S
C

P

C

L

O

30/2009

39.272.265/000103/04/2009 28/08/2013
84

X

X

P

L

O

36/2009

39.272.265/000121/05/2009 28/08/2013
84

X

X

P

V

O

93/2010

32.401.341/000118/08/2010 18/08/2016
65

X

X

P

2009

2010

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados

Observações:

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: COSERV / CODSUP
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Anexo VI: Quadro A.8.1 – Gestão da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada
Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:
Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.
aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à
gestão e ao uso corporativos de TI.
aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com
foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos
de resultado de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais,
regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.
Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:
Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.
Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia
dos respectivos controles.
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Os indicadores e metas de TI são monitorados.
Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a
respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
X Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por
iniciativa da própria instituição:
Auditoria de governança de TI.
Auditoria de sistemas de informação.
Auditoria de segurança da informação.
X Auditoria de contratos de TI.
Auditoria de dados.
Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________
Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
_______________________________________________________________________________
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5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que
dá suporte ao respectivo processo de negócio.
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os
seguintes processos corporativos:
X Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
X Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Gestão dos incidentes de segurança da informação.
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre
( 3 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
( 3 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
( 3 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
( 4 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
( 3 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões
estabelecidos em contrato.
( 3 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos
contratuais (protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)
O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
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9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
Acima de 60%.
X Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Comentários
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais
não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o
próximo questionário.

O questionário foca em avaliar apenas os processos finalizados, contudo a UJ possui alguns dos quesitos avaliados em
processo de implantação ou de análise. Dessa forma, seria interessante que o mesmo avaliasse o “status” do andamento do
processo de gestão, ao invés de avaliar se já está ou não está implantado.

Fonte: COINFO/COGEMP
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Anexo VII: Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de
sustentabilidade ambiental em suas
licitações que levem em consideração
os processos de extração ou fabricação,
utilização e descarte dos produtos e
matérias primas.

Avaliação
1

2

3

4

5

X

Se houver concordância com a
afirmação acima, quais critérios de
sustentabilidade
ambiental
foram
aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos
últimos cinco anos, os produtos
atualmente adquiridos pela unidade são
produzidos com menor consumo de
matéria-prima e maior quantidade de
conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela
unidade é feita dando-se preferência
àqueles fabricados por fonte não
poluidora bem como por materiais que
não prejudicam a natureza (ex.
produtos de limpeza biodegradáveis).
4.
Nos procedimentos licitatórios
realizados pela unidade, tem sido
considerada a existência de certificação
ambiental por parte das empresas
participantes e produtoras (ex: ISO),
como critério avaliativo ou mesmo
condição na aquisição de produtos e
serviços.

X

X

X

Se houver concordância com a
afirmação acima, qual certificação
ambiental tem sido considerada nesses
procedimentos?
5. No último exercício, a unidade
adquiriu bens/produtos que colaboram
para o menor consumo de energia e/ou
água (ex: torneiras automáticas,
lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a
afirmação acima, qual o impacto da
aquisição desses produtos sobre o
consumo de água e energia?

X

Aquisição de aparelhos de ar Condicionado que
atendam aos requisitos exigidos pelo INMETRO no
quesito consumo eficiente de energia. Contudo
destacamos que a CODESA não possui um
acompanhamento que comprove ou autentique que
ocorreu redução no consumo de energia.
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6. No último exercício, a unidade
adquiriu bens/produtos reciclados (ex:
papel reciclado).

Se houver concordância com a
afirmação acima, quais foram os
produtos adquiridos?
7. No último exercício, a instituição
adquiriu veículos automotores mais
eficientes e menos poluentes ou que
utilizam combustíveis alternativos.

X

A CODESA realiza a aquisição de papel toalha
reciclado e em um passado recente fez aquisição de
papel A4 reciclado, porém cessou a aquisição por
apresentar problemas técnicos na utilização do papel.

X

Se houver concordância com a
afirmação
acima,
este
critério
específico utilizado foi incluído no
procedimento licitatório?
SIM (
8.
Existe uma preferência pela
aquisição de bens/produtos passíveis de
reutilização,
reciclagem
ou
reabastecimento (refil e/ou recarga).

)

NÃO (

)

X

Se houver concordância com a
afirmação
acima,
como
essa
preferência tem sido manifestada nos
procedimentos licitatórios?
9. Para a aquisição de bens e produtos
são levados em conta os aspectos de
durabilidade e qualidade de tais bens e
produtos.

X

10. Os projetos básicos ou executivos,
na contratação de obras e serviços de
engenharia, possuem exigências que
levem à economia da manutenção e
operacionalização da edificação, à
redução do consumo de energia e água
e à utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos
resíduos recicláveis descartados, bem
como sua destinação, como referido no
Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ
promoveu campanhas
entre
os
servidores visando a diminuir o
consumo de água e energia elétrica.
Se houver concordância com a
afirmação acima, como se procedeu a
essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?

X

X
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13. Nos últimos exercícios, a UJ
promoveu
campanhas
de
conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e
preservação de recursos naturais
voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a
afirmação acima, como se procedeu a
essa campanha (palestras, folders,
comunicações oficiais, etc.)?

X

A CODESA promoveu no ano de 2012 a campanha
“adote uma caneca”. Tal ação foi implantada com o
objetivo de reduzir o consumo de copos plásticos
através do fornecimento de uma caneca personalizada
da CODESA a cada colaborador da empresa.

Considerações Gerais:
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da
UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto
da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

Fonte: COMAMB / CODMAN / COENGE / COSERV / COGEMP

Anexo VIIIa: Item 10.6 – Declaração da área responsável atestando que as
informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres
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Anexo VIIIb: Item 10.6 – Declaração da área responsável atestando que as
informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres

Anexo IX: Item 11.4 - Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/76
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Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2012
(Em reais)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA é uma sociedade de Economia Mista Federal, vinculada a
Secretaria Especial de Portos (SEP)da Presidência da República, dotada de personalidade jurídica de direito
privado, regida por legislação que trata do regime jurídico da exploração dos portos organizados e das
instalações portuárias. Tem por objeto social, em harmonia com os planos, programas e orientações da SEP,
exercer as funções de Autoridade Portuária, administrar e explorar comercialmente os portos organizados de
Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho e demais instalações portuárias localizadas no Estado do Espírito Santo,
que lhe forem incorporadas.
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis da CODESA foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das
Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 e suas respectivas alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº
11.941/09, para a contabilização das suas operações.
CPC 25 – PROVISÕES, PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES – As provisões passivas contingentes cíveis,
estão em conformidade a esse pronunciamento, conforme nota explicativa 12. A companhia faz anualmente,
estudos detalhados do dimensionamento do passivo judicial em trâmite na Justiça do Trabalho e Comum
Estadual , com base no relatório da empresa Pimentel e Araujo Peritos Associados.
CPC 33 – BENEFÍCIO A EMPREGADOS – A CODESA é patrocinadora no Plano de Beneficio PORTUS 1- PBP1,
conforme mencionado nas Notas 15 e 23, sendo que a dívida com plano a respeito das contribuições normais,
extraordinárias e do déficit no montante de R$ 108.890.169, em 31/12/2012, não foi reconhecida conforme
estabelece este CPC, tendo em vista que a Companhia contesta a dívida.
2.1 Aprovação das demonstrações contábeis
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração, em 21 de março de
2013.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas abaixo.
Essas políticas foram adotadas uniformemente em todos os exercícios apresentados, exceto quando indicado.
3.1
Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são preparadas e estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e, a
moeda de apresentação da CODESA.
3.2
Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios
sendo a receita de serviços prestados reconhecida no resultado em função de sua realização.
3.2.1
Reconhecimento de receita
A receita considera o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no
andamento normal das operações da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos e contribuições,
devoluções e abatimentos. A CODESA reconhece a receita quando o valor da receita pode ser seguramente
mensurado, sendo provável que benefícios econômicos futuros se reverterão em favor da companhia. A CODESA
reconhece em seus resultados a receita de prestação de serviços tomando como base os serviços realizados até
a data do balanço.
3.3
Estimativas e julgamentos contábeis críticos
A elaboração das demonstrações contábeis é realizada em conformidade com as práticas adotadas no Brasil que
requerem por parte da Administração da Companhia o uso do julgamento na determinação e registro de
estimativas contábeis, quando aplicável. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
incluem a provisão para demandas trabalhistas e cíveis, ativos e passivos relacionados a benefícios a
empregados e outras provisões. Os valores efetivos das transações envolvendo essas estimativas somente são
conhecidos por ocasião da sua liquidação.
3.4
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional em espécie, depósitos
bancários e investimentos de curto prazo por aplicações no mercado aberto, com vencimento igual ou inferior a
90 dias e apresentem risco insignificante de mudança de valor, que são utilizados pela Companhia para gestão
financeira e liquidação de seus compromissos de curto prazo (Nota 04).

3.5 Estoques
Compreende, basicamente, materiais de consumo avaliados ao custo médio de aquisição (média
ponderada móvel), não excedente ao valor de mercado.
3.6
Seguros
A Companhia possui seguros destinados à cobertura de seus bens de valores relevantes. A Administração da
Companhia considera que o montante contratado nas apólices de seguros em vigor é suficiente para cobrir
eventuais sinistros, tendo em vista a natureza das suas operações e a orientação de seus consultores de seguros
(Nota 10).
3.7
Provisão de férias
A provisão das férias e seus respectivos encargos estão calculados em função dos direitos adquiridos até a data
do balanço.
3.8
Empréstimos
O valor contábil dos empréstimos contempla os encargos financeiros e as variações monetárias incorridos e estão
apropriados no resultado do exercício até a data do balanço, conforme demonstrado na Nota 09.

.

3.9
Despesas diferidas
Inclui a aplicação de recursos cujos pagamentos ocorrem antecipadamente em relação aos benefícios que
ocorrerão em períodos futuros. A parcela das despesas é reconhecida no resultado de acordo com o princípio da
competência (Nota 10).
3.10
Outros ativos e passivos
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as
variações monetárias (em base “pro-rata” dia) auferidos e provisão para perda, quando julgada necessária. Os
passivos incluem os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias
incorridas (em base “pro-rata” dia).
3.11
Ativo permanente
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição atualizado monetariamente até 31 de dezembro de
1995, retificados por provisões para perdas julgadas pela administração e quando aplicável, de acordo com as
normas vigentes (Nota 8). O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, atualizado monetariamente até 31
de dezembro de 1995, deduzido da respectiva depreciação. A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo
método linear de acordo com a vida útil dos bens.
3.12
Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar uma
obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido e são
avaliadas periodicamente.
3.13
Provisões para contingências
As provisões para contingências, relacionadas a processos judiciais, trabalhistas e cíveis, são reconhecidas
quando a CODESA tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados,
e quando considerado provável o risco de perda de uma ação judicial, com uma provável saída de recursos para
a liquidação das obrigações, conforme a Nota 12. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos
possíveis desembolsos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com base no parecer dos
consultores jurídicos da Companhia.
3.14
Obrigações
As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e as variações
monetárias incorridas e deduzidos das correspondentes despesas, quando aplicável.
3.15
Imposto de renda e contribuição social
Os tributos incidentes sobre o lucro compreendem o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
corrente. Esses tributos são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo corrente é calculado com
base na legislação tributária sendo o imposto de renda calculado à alíquota-base de 15%, acrescida do adicional
de 10%, e a contribuição social calculada a alíquota de 9%. A administração da Companhia avalia,
periodicamente, as questões registradas nas declarações de imposto de renda e registra provisões, com base
nos valores que deverão ser pagos aos entes fiscais.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Contas
Caixa

2011

1.353

Banco conta movimento
Aplicações financeiras
Subtotal
Contas SIAFI
Total

2012

1.562
1.799.792

1.374.576

43.088.728

34.937.365

44.889.873

36.313.503

60.017.002

99.793.514

104.906.875

136.107.017
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As Contas SIAFI registram valores recebidos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira, disponíveis para custear os investimentos da companhia. Referem-se
aos recursos aportados pela União Federal para aplicação em investimentos no ativo imobilizado, acrescido de
atualização monetária. Posteriormente, por meio de decreto, será autorizado o aumento do capital social da
CODESA, com a emissão de novas ações da União. Na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa essa
aplicação foi considerada nas atividades de investimento por estar vinculada a formação de ativos destinados
ao imobilizado.
Contas

2012

Contas a receber de clientes
Provisão para Crédito de Liquidação
Duvidosa (PCLD)
Contas
líquido

a

receber

de

Adiantamento a funcionários
Total

Seguros de bens imóveis
6.307.848

6.677.784

(2.354.049)

(1.614.213)

3.953.798

5.063.571

389.821

608.998

1.485.663

1.798.371

5.829.282

7.470.940

Assinatura de jornais e revistas
Licença de software
Vale transporte
Total

de férias, 13º salário, salário maternidade, ticket alimentação, diárias, assistência médica,
dentre outros. Esses adiantamentos geram um direito de crédito junto aos empregados a ser
saldado em períodos subseqüentes.
6.
Impostos e contribuições a compensar e a recuperar

Imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ a
recuperar
Contribuição social s/ lucro líquido – CSLL
COFINS Lei 9.430/1996 e a recuperar
Programa formação do patrimônio do
serv. público – PASEP
INSS – processo Refis
COSIRF a recuperar
Total

Despesas diferidas
Contas

5.1 Contas a receber de clientes
Os valores de contas a receber são provenientes da prestação de serviços, sendo registrados no ativo
circulante. A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi mensurada e reconhecida a partir da experiência
da Companhia e no histórico das perdas efetivas. A constituição e a reversão da provisão para créditos de
liquidação duvidosa de contas a receber de clientes inadimplentes são reconhecidas como despesas de
vendas no resultado do exercício.
5.2
Devedores diversos
Representa direitos de créditos de clientes diversos sustentados por acordos negociados com a CODESA.
5.3 Adiantamentos a funcionários
O saldo da conta refere-se a adiantamentos legais concedidos a empregados, tais como: adiantamento

Contas

7.

2011

clientes

Devedores diversos

Os impostos e contribuições a compensar e a recuperar referem-se a saldos remanescentes de períodos
anteriores, não utilizados no momento do pagamento dos impostos, a serem compensados e/ou recuperados
pela CODESA oportunamente. O valor referente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é referente ao
saldo pago indevidamente, após exclusão do Refis, atualizado monetariamente e aguardando homologação
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), para compensação do saldo .

2012

2011

2.413.232

860.071

141.529

59.712

35.333

29.449

7.689

6.386

3.453.677

3.251.087

5.057

-

6.056.517

4.206.705

2012

2011

144.289

92.640

3.330

9.109

15.160

-

-

63.223

162.779

164.972

7.1
Seguros de bens móveis e imóveis
A Companhia contratou seguro com a empresa MAPFRE BRASIL SEGUROS. A vigência da apólice
compreende o período de 06/04/2012 a 06/07/2012 . O valor do prêmio contratado é de R$ 87.500 mais custos
e encargos financeiros. O total do risco indenizado contratado é de R$ 69.961.359 para danos materiais e de
R$ 1.000.000 para responsabilidade civil, totalizando o valor de R$ 70.961.359.
a) Endosso com vigência de 06/07/2012 a 06/10/2012, nos mesmos moldes e valores acima conforme
discriminação abaixo:
a. Armazéns: 01, 02, 03,05 e 04, inclusive do NOA Alfândega e antiga GDK e o anexo entre os Armazéns 04 e
05;
b. Escritórios: terreno do prédio 03, prédios 03, 04,05, instalações ocupadas pela COSERV, Polícia Federal e
portarias localizadas na Avenida Getúlio Vargas, 556 – Centro: Valor do Risco R$ 9.220.289,17;
c. Ilha do Príncipe: Valor do Risco: R$ 960.920
d. Escritórios da Administração Central, Instalação da Antiga Marinharia, Posto de Vigilância Agropecuária e
Complexo Administrativo, Cais de Capuaba: Valor do Risco R$ 3.939.643
e. Terminal de Cereais- Cais de Capuaba
f. Cais de Capuaba - Ilha da Flores: Valor do risco R$ 10.358.530.
Renovação do seguro com vigência de 03/12/2012 até 03/06/2013, apólice nº 32969186112, no valor de R$
172.000, (cento e setenta e dois mil reais);
b) Para os riscos e locais e valores individuais conforme discriminação abaixo:
a. Armazéns: 01,02,03,04 e 05, inclusive inclusive instalação do OGMO, Receita Federal e GDK e o anexo
entre os Armazéns 04 e 05: Valor do Risco R$ 5.277.147
b. Escritórios: terreno do prédio 03, prédios 03,04,05, instalações ocupadas pela COSERV, Polícia Federal e
portarias localizadas na Avenida Getúlio Vargas, 556 – Centro: Valor do Risco R$ 3.943.142;
c. Ilha do Príncipe: Valor do Risco: R$ 960.920;
d. Escritórios da Administração Central, Instalação da Antiga Marinharia, Posto de Vigilância Agropecuária e
Complexo Administrativo, Cais de Capuaba: Valor do Risco R$ 3.543.782;
e. Complexo administrativo: Cais de Capuaba-estrada Capuaba s/n- Ilha das Flores CEP: 291115-900- Vila
Velha-ES: Valor do Risco R$ 2.332.066;
f. Silo Vertical : Valor do risco R$ 32.673.062;
g. Armazém Horizontal: Valor do risco R$ 13.228.422;
h. Sistema de Transferência: Valor do risco R$ 10.527.184
i. Terminal de Graneis Líquido TGL- São Torquato e tanques 01 a 14 e 16 a 17: Valor do risco R$ 2.615.174;
j. Antiga instalação da FRANNEL, Tubulações, conexões, válvulas, estruturas de interligação e demais
Sistemas:
Valor do risco R$ 1.041.567.
7.2 Assinatura de jornais e revistas
A CODESA assinou durante o exercício de 2012 jornais e periódicos para orientação dos colaboradores das
áreas de operação e da administração com a finalidade de mantê-los atualizados em suas tarefas.
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7.3 Licença e direito de uso de software
A Companhia realizou novas aquisições de softwares e direitos de uso, para modernização do seu parque
tecnológico.
7.4 Vale transporte
Convênio firmado com as empresas de transporte, para o cumprimento da legislação em vigor. Cabe destacar
que todas as rubricas deste grupo são amortizadas a partir da competência e a vigência do contrato com
exceção do vale transporte.
8. Depósitos e bloqueios judiciais trabalhistas e cíveis
A Companhia é parte em bloqueios de recursos financeiros mantidos na Caixa Econômica Federal e no Banco
do Brasil, em razão de determinação da Justiça do Trabalho, objetivando resguardar futuras decisões das
demandas em curso. Parte desses valores são liberados para os reclamantes em processos trabalhistas e
outra parte permanece depositada em conta judicial. A baixa dos valores liberados aos reclamantes, e em favor
da CODESA é realizada mediante a emissão de alvarás pela justiça, momento em que ocorrem os registros na
contabilidade.
Durante o exercício de 2012, foi bloqueado na conta da Companhia o montante de R$ 12.029.360, e foram
liberados aos reclamantes o montante de R$ 137.990. Em favor da Companhia foi liberado de depósito judiciais
incluindo as atualizações monetárias o valor de R$ montante de R$ 7.255.899, sendo baixados na provisão o
valor de R$ 18.199.959, em virtude da aplicação do CPC 25. Os saldos constantes na conta "Direitos
Realizáveis a Longo Prazo", são apurados com base nos lançamentos relativos a processos trabalhistas e
cíveis, conforme demonstrados a seguir:
Contas
Depósitos judiciais trabalhistas
Reversão-Aplicação do CPC 25
Provisões

2012
25.980.083

2011
25.980.083
0

(18.199.959)
0

Ajuste de saldos
Resgate Codesa
Baixa de alvarás
Bloqueios Judiciais

6.554
(7.255.899)
(37.990)
12.029.360

0
0
0
0

Imobilizado, intangível e diferido
Imobilizado

2012

2011

Imobilizado

Contas

202.703.114

114.316.991

Bens

276.960.204

181.414.279

277- Terrenos

11.056.668

11.056.669

283Obras
complementares

10.462.201

10.462.201

102.888.181

102.888.181

388Instalações

10.258.222

9.946.680

424- Máquinas
e instalações

14.824.197

14.824.197

490- Lanchas e
bem. Auxiliares

231.090

231.090

1.940.622

1.915.997

1.800.148

1.506.356

123.498.875

28.582.908

(74.257.090)

(67.097.288)

-

-

(6.682.643)

(6.280.428)

(45.698.370)

(39.825.378)

(6.232.081)

(5.760.450)

424- Máquinas
e instalações

(13.208.905)

(13.137.311)

490- Lanchas e
bem. Auxiliares

(157.373)

(146.974)

(1.282.850)

(1.192.057)

(994.868)

(754.690)

-

-

298civis

Obras

505- Móveis e
utensílios
541- Equip.de
proc. eletrônico de
dados
580Imobilizado
em
curso
Depreciação
acumulada
277- Terrenos
283Obras
complementares

At. monetária

2.304.494,28

Subtotal

14.726.542

25.980.083

Depósitos recursais

1.122.760

376.924

Depósitos judiciais – Outros

2.362.472

209.509

Repasse Justiça - Banco do
Brasil

9.454.568

9.671.567

Peiú – Sociedade de propósito
Específico, SPE S/A

1.205.553

1.075.613

Clinica Odontológica primavera

7.582

7.582

Brascargo Operadora Portuária
Ltda

77.496

77.496

28.956.974

37.398.776

Total

9.
9.1

298civis

Obras

388Instalações

505- Móveis e
utensílios
541- Equip.de
proc. eletrônico de
dados
580Imobilizado
em
curso
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Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada. Não foram consideradas perdas de redução ao valor
recuperável (impairment), conforme CPC 01. A Administração da Companhia está envidando
esforços no sentido de preparar o processo de licitação para contratação de empresa
especializada para a avaliação do valor recuperável dos seus ativos geradores de caixa.

9.3 Diferido

9.2 Intangível

Diferido

Contas

2012

Intangível
Bens
595- Software
598- Direito de uso de linha
telefônica
601desenvolvimentos

Projetos

e

6617- Rede telefônica e com.
de dados
6602- Estudos e projetos
Amortização acumulada

Contas

Direitos

2011

726.564

766.954

6.959.550

6.810.330

1.803.760

1.654.540

2.437

2.437

82.200

82.200

111.050

111.050

4.960.103

4.960.102

(6.232.986)

(6.043.375)

(1.383.950)

(1.309.630)

-

-

(3.699)

(3.699)

(19.972)

-

(4.825.365)

(4.730.047)

622- Treinamento profissional ISPS-CODE
Amortização acumulada
628- Amort. Treinamento profissional

610- Amort. Direito de uso de
linha telefônica
613Amort.
desenvolvimentos

Projetos

e

6602- Amort. Rede telefônica e
com. de dados
6607projetos

Amort.

Estudos

e

2011

106.071

115.938

296.014

296.014

296.014

296.014

(189.943)

(180.076)

(189.943)

(180.076)

Em 01/02/2013, a Companhia baixou para despesa, os valores registrados no subgrupo do ativo diferido.

10.

Fornecedores de bens e serviços

Contas

Bens e serviços

Fatura cartão corporativo
607- Amort. Software

2012

Alimentação

Vale transporte parte empresa

Total

2012

2011

925.859

701.195

-

412

861.045

511.334

2.280

-

1.789.184

1.212.941

O fornecimento dos bens e serviços é evidenciado pela emissão da nota fiscal (competência) sendo feitas as
retenções legais para o cumprimento da Lei nº 9.430/96, regulamentada pela Instrução Normativa da SRFB IN
nº 1.234/12, e legislação supletiva no que tange ao INSS e ISS. Quanto ao vale transporte, parte empresa, são
valores a serem descontados dos funcionários no momento da liquidação da folha de pagamento.
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11.

Obrigações sociais e assistenciais
As obrigações sociais e assistenciais referem-se à provisionamentos de férias e encargos sociais e a outras
obrigações assistenciais decorrentes de benefícios a empregados, registrados por competência para a
realização nos meses subsequentes ao do fato gerador.
Contas

2012

Folhas a pagar

12.011

-

175.390

3.840.716

3.506.369

103.316

78.745

631.855

445.660

4.597.235

4.218.175

Provisão para férias e encargos
Assistência
médica
odontológica - P. Física

e

Assistência
médica
odontológica - P. Jurídica

e

Total
12.

2011

21.348

PDI a pagar

As obrigações fiscais e trabalhistas da CODESA são provisionadas com base no regime de
competência e quitadas no mês seguinte ao do fato gerador.
As obrigações relativas ao REFIS, PORTUS e FUNDAF, contraídas em exercícios anteriores e
reconhecidas em períodos subsequentes, apresentam saldo de curto e longo prazo, sendo
todos os compromissos regularmente cumpridos.
A Companhia fez um levantamento do seu passivo tributário junto a Secretaria da Receita
Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tendo em vista que em 2007 foi
excluída do REFIS, inclusive os débitos em atraso do FUNDAF - Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, aplicável a Receita
Federal, para a adesão a Lei 11.941/09.
Em 30/06/2011 a Secretaria da Receita Federal do Brasil, homologou o pedido de adesão a Lei
11.941/09 e a CODESA, teve uma anistia fiscal no valor de: R$ 21.993.767, sendo que parte
desta reversão foi aproveitada do prejuízo fiscal acumulado na proporção de 30% conforme
prevê a legislação em vigor. A dívida junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil ficou em
torno de R$ 12.229.434 em 31/12/2011 e foi parcelada em 90 meses, corrigidas pela Selic e
vem sendo paga regularmente pela Companhia.
As obrigações relacionadas ao PORTUS – Instituto de Seguridade Social, relativas à RTSA –
Reserva de Tempo de Serviço Anterior, são corrigidas pela INPC-IBGE e pagas mensalmente,
conforme contrato em vigor.
Quanto à dívida relativa ao FUNDAF, a CODESA fez um levantamento desde o ano de 2004 a
2009, que correspondeu o valor de R$ 5.042.427 corrigido pela Selic. No momento da inclusão
no Novo Refis, Lei 11.941/2009, e homologação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em 30/06/2011, a Companhia solicitou a inclusão da dívida no parcelamento, não obtendo
êxito. Porém foi adotado o procedimento com parecer jurídico para que fosse feitos
recolhimentos das parcelas vincendas e baixando as parcelas vencidas há mais de cinco anos,
baseado nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional. O saldo remanescente em
31/12/2012 é de R$ 2.124.831.

Obrigações fiscais e trabalhistas
Descrição
das
Obrigações

2012

2011

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Curto
Prazo

FGTS

285.530

-

266.322

-

INSS

877.925

-

732.790

-

Novo REFIS

3.187.924

8.243.909

3.187.918

9.041.516

PORTUS/RT
SA

1.031.427

11.388.535

1.070.355

11.327.209

PASEP

133.765

-

165.636

-

COFINS

616.133

-

762.930

-

Obrigações

Longo Prazo

CSLL

-

-

16.000

-

FUNDAF

52.380

2.124.831

-

3.171.342

6.185.084

21.757.275

6.201.951

23.540.067

Totais

13.

Empréstimos e Financiamentos
Refere-se ao Contrato Particular de Cessão de Crédito nº 98.2.288.8.1, celebrado entre a
CODESA e o e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em
23/06/1998, renegociado através do Aditivo nº 01 de 12/05/2006, com amortização do saldo
devedor em 48 parcelas trimestrais e 144 mensais a partir de junho de 2006, reajustando pela
variação da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, observando a sistemática prevista,
acrescido de juros de 3% ao ano, tendo como garantia os direitos de crédito decorrentes do
Contrato de Arrendamento celebrado com o TVV – Terminal de Vila Velha S/A, para exploração
dos berços 203, 204 e 205 do Cais de Capuaba. O montante consolidado relativo ao
empréstimo é demonstrado como segue:
2012
Empréstimos

BNDES

2011

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Curto
Prazo

1.550.500

2.439.070

1.550.500

Longo
Prazo
3.190.48
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14.

Adiantamentos de clientes/credores por depósitos caucionados
Contas

2012

PSP adiantamento de clientes
Credores por depósitos caucionados
Total

2011

1.119.211

2.150.538

236.968

318.373

1.356.179

2.468.911

Refere-se a pagamento exigidos, a título de adiantamento dos serviços portuários (PSP), aos
seus clientes, antes da prestação do serviço pela CODESA. Credores por depósito caucionado
referem-se a garantias exigidas pela CODESA aos seus clientes, a título de garantia, podendo
ser em dinheiro ou escritural.
15.

Os valores consignados referem-se a retenções sobre pagamentos efetuados a terceiros e
funcionários, cujos recolhimentos ficam a cargo da Companhia.
16. Imposto sobre serviços de qualquer natureza-ISSQN
A CODESA repassa para seus clientes, no momento do faturamento, os valores relativos ao
Imposto Sobre Serviços (ISS), que são transferidos para os municípios de origem. Esta prática
é respaldada em contratos nos limites do Código Tributário Nacional (CTN) e não representa
acréscimo patrimonial para a Companhia.
17. Arrendamentos e concessão de uso de áreas
Concessão de Direito Real de Uso, para instalação de Terminal Público de Uso Privativo
Misto:
Arredamentos

2012

IRF - Imposto renda na
fonte

2011
547.728

458.616

2.352

2.265

550

550

1.153.764

875.519

2.478

12.249

217

217

3.230

33

98

-

1.031.441

745.792

-

133.931

-

4.429

Empréstimos Banco do
Brasil

49.004

-

Empréstimos Banestes

64.259

-

IPS – Inst. Prev. Serra

262

-

2.855.383

2.233.601

Imposto sindical
BANESTES
Lei
9430/96-IRPJCSLL-COFINS-PISPASEP
Pensão alimentícia
Sindicato
portuária

da

guarda

Sindicato
portuários

dos

PORTUS/
empregados

Contrib.

INSS Retenção serv.
prestados por terceiros
INSS
empregados
INSS
autônomos

Contrib.
Retenção

Total

2011

Contratos

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Curto
Prazo

1PETROBRAS

3.999.999

38.000.000

3.999.999

40.000.000

2- BUAIZ
S/A

70.528

205.707

70.529

276.236

3-TECHNIP

2.072.726

1.963.637

-

-

Totais

6.143.255

40.169.344

4.070.528

40.276.236

Depósitos contribuições e consignações a recolher
Contas

2012

Longo Prazo

a) Foi celebrado contrato com a PETROBRAS, relativo à área no Porto de Barra do Riacho, pertencente à
CODESA, abrangendo o período de 02/10/2008 a 30/09/2033, visando atender ao PLANGÁS – Plano de
Antecipação da Produção Nacional de Gás Natural, instituído pelo Governo Federal, para escoamento de gás
liquefeito de petróleo e gasolina natural, conforme contrato constante do processo administrativo de nº
3453/2007, abaixo descrito:
O direito de USO DA INFRAESTRUTURA com remuneração no valor de R$ 40.000.000, pago
antecipadamente, não reembolsável em caso de denúncia contratual imotivada, por parte da PETROBRAS, foi
contabilizado, em 2009, no Passivo Não Circulante, sendo reconhecido 1/300 mensalmente o valor de R$
133.333.
O direito de USO DA ÁREA concedida, com remuneração no valor de R$ 10.000.000, pago antecipadamente,
não reembolsável em caso de denúncia contratual imotivada, por parte da PETROBRAS, foi contabilizado, em
2009, no passivo não circulante, sendo reconhecido 1/300 mensalmente no valor de R$ 33.333.
b) Acordo Judicial com as empresas Flexibras Tubos Flexíveis e Technip Brasil Engenharia Instalações Apoio
Marítimo Ltda, relativo ao processo judicial de nº 2008.50.01.015653-2, em função da Tutela Antecipada
proferida em 20 de novembro de 2009. Especificamente a prorrogação da vigência do contrato de
arrendamento ocupado pelas empresas Flexibras e Technip que lograram êxito na época. O referido acordo
abarca as seguintes condições: O pagamento a título de Down Payment (pagamento inicial) no valor de R$
4.800.000 sendo disponibilizado na conta corrente 30 dias a contar da data do acordo, no valor de R$
4.800.000 sendo amortizado em 48 meses no valor de R$ 109.090, e reajustamento pelo Índice Geral de Preço
- IGPM;
c)
Acordo com a BUAIZ S/A, relativo à negociação do contrato 036/98, no valor de R$ 352.641, dividido em
60 meses de R$ 5.877, envolve uma Moega, sendo amortizado mensalmente com emissão de faturas para o
parcelamento do referido contrato.
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18. Obrigações provisionadas
As ações trabalhistas e cíveis da CODESA estão sendo discutidas na esfera administrativa e
judicial, e quando aplicável, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para perdas
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparadas por
relatórios técnicos da assessoria jurídica interna da companhia e de seus consultores jurídicos
contratados, que fazem o acompanhamento periódico dos processos. Conforme preconiza o CPC
25, que trata da provisão para contingências, a companhia efetuou levantamento das ações cíveis
apresentando um relatório com a classificação do risco como provável registrado nas
demonstrações contábeis sendo baixado o valor de R$ 20.473.726, da conta do passivo não
circulante (Longo Prazo) em contra partida o valor de R$ 18.199.959, baixado na conta do ativo
não circulante e o valor de R$ 2.273.767, na conta de resultado do exercício como reversão de
provisão, tal fato deveu-se de novos levantamentos pela consultoria jurídica.
O valor de R$ 18.623.562, classificado como perda remota, está evidenciado apenas nas notas
explicativas, a ser concluído no decorrer o exercício de 2013.
Descrição
das
Obrigações

2012
Curto Prazo

Longo
Prazo

Curto
Prazo

Saldo
anterior

22.779.789

36.532.323

4.149.579

-

-

402.246

(135.111)

(36.726)

(605.107)

Recebimento
de alvarás
Baixas
alvarás

de

Provisão
para
contingências
trabalhistas
Provisão
para
contingências
cíveis
(Transferência
do curto para
longo prazo)
Provisão
para
contingências
cíveis

Rendimentos

Sub Total

Outros Credores

Longo Prazo

12.580.113

-

(18.833.071)

-

18.833.071

-

-

18.833.071

34.854.942

22.779.789

2.357.417

2.000.000

150.253

357.418

2.507.670

2.357.418

100.367

-

2.608.037

2.357.418

(337.527)
%
Participação

Quant. Cotas

234.860.408

99,45

1.735.793.118

Governo
do Estado
do Espírito
Santo

5.194.242

0,55

9.535.012

RIOINVE
ST
Cons.
Emp. Part.
Ltda

511

0,00

61

240.055.161

100,00

1.745.328.191

R$

24.289.737

-

-

(20.473.726)

3.811.607

2011

20. Capital social
Em cumprimento aos decretos presidenciais publicados no DOU em 27 de maio de 2010 e em 10
de julho 2011, a Assembléia Geral de Acionistas, em reunião extraordinária realizada em 23 de
abril de 2012, homologou o aumento do Capital Social da CODESA, que passou de R$
164.192.676 para R$ 240.055.161, correspondente a 1.745.328.191 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, pertencentes a União conforme demonstrado abaixo:

Governo
União

Aplicação do
CPC 25
Totais

Aplicações
Convênio
SEP – principal

Acionistas
-

2012

Total

2011

Obrigações

Outras Obrigações

36.532.323
Total

19. Outras obrigações
A conta contábil “Convênio SEP” é uma contrapartida de recebimentos da União a título de
adiantamento para investimento em sinalização náutica. Os recursos são aplicados e corrigidos
mensalmente pelo índice da aplicação financeira, para posterior aumento de capital.
O valor da conta “Outros Credores”, classificadas no passivo não circulante refere-se a
fornecedores de bens e serviços que não comprovaram certidões e outros documentos hábeis,
exigidos na prestação de serviços a empresas de economia mista e que estão sendo
questionados judicialmente.
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21. Reserva de Capital
No decorrer do exercício de 2012, foi investido pela União o montante de R$ 56.568.131. Esse
valor é atualizado pela Selic, mantido para futuro aumento de capital em cumprimento a decretos
presidenciais. Quanto ao Governo do Estado do Espírito Santo, não houve investimento no
exercício, apenas a atualização pela Selic, cujo saldo remanescente após aumentos de capital,
ficou em R$ 937.846, totalizando o valor de R$ 63.121.090. A atualização dos investimentos mais
os saldos remanescentes atende ao Decreto nº. 2.673/98, que determina a atualização dos
valores repassados destinados a aumento de capital.
22. Resultado do exercício
A CODESA apurou em 2012, um Lucro Líquido de R$ 8.752.941. O prejuízo acumulado da
companhia em 31/12/2012 é de R$ 85.466.048.
23.
Plano de pensão/entidade fechada de previdência privada
A Companhia é uma das patrocinadoras do PORTUS – Instituto de Seguridade Social, Entidade
Fechada
de
Previdência Complementar – EFPC, criada em 01/04/1979, para a suplementação de benefícios
aos seus filiados, com o compromisso de contribuir mensalmente com parcelas proporcionais à
paridade contributiva entre Patrocinadoras e Participantes, cuja contribuição está respaldada na
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, fiscalizado pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar- PREVIC em substituição a Secretaria de Previdência Complementar –
SPC/MPS do Ministério da Previdência e Assistência Social.
A PREVIC é responsável pela fiscalização e supervisão das Entidades de Previdência
Complementar - EFPC e seus respectivos planos de benefícios.
Atendendo orientação da PREVIC no sentido de que fossem adotadas providências com a
finalidade de equacionar a situação patrimonial do PORTUS, as patrocinadoras e o próprio
PORTUS, em conjunto com as Entidades Representativas – Federação Nacional dos Portuários e
União Nacional das Associações dos Participantes do PORTUS constituiu um grupo de trabalho
paritário, para que fossem criadas ações no sentido de estabelecer metas para:
Saldar o Atual Plano de Benefícios;
Criação de um novo Plano de Benefícios para os participantes ativos;
Reavaliação dos Investimentos; e
Desenvolver um novo modelo de Gestão da Entidade PORTUS.
Em janeiro de 2005, foi firmado acordo entre a CODESA e o PORTUS, para pagamento da
participação relativa à RTSA - Reserva de Tempo de Serviço Anterior, correspondente ao tempo
de serviços prestados pelos empregados quando da adesão da CODESA ao plano de pensão, no
montante de R$ 11.349.728 (onze milhões, trezentos e quarenta e nove mil e setecentos e vinte e
oito reais), dividido em 240 mensais e sucessivas, no valor de R$ 80.279,24, corrigidas
mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC-IBGE, acrescidas de juros de
6% ao ano, que pagou no exercício de 2012, a 94ª (nonagésima quarta) parcela, totalizando o
valor de R$ 1.388.716, e o ficando um saldo remanescente em 31/12/2012 de R$ 12.428.841. No
exercício de 2012, a Companhia contribuiu com a importância de R$ 2.043.376 e os participantes
com a importância de R$ 1.289.069.
Em 2011 foram feitos levantamentos em conjunto com os técnicos do PORTUS e da CODESA,
em função da companhia não reconhecer a dívida apresentada pelo Instituto. Os dados refeitos
mostraram uma dívida de R$ 31 milhões, também não aceitos pela CODESA, que apresentou o
valor de R$ 41mil reais, alegando a prescrição e decadência da dívida baseada nos artigos 173 e
174, do Código Tributário Nacional, que trata do direito a crédito retroativo a cinco anos, pois o
PORTUS fez recálculo da dívida desde 1988, inclusive não considerando as negociações feitas
entre as partes em períodos anteriores. A CODESA está tomando providências para contestar os
cálculos apresentado pelo PORTUS, inclusive comunicou a discordância via ofício, e aguarda a
contra argumentação daquele Instituto.

A CODESA, patrocinadora no Plano de Beneficio Portus PBP1, em relação à dívida das
contribuições normais, extraordinárias e do déficit no montante de R$ 108.890.169, em 31/12/2012
optou por não registrar nas Demonstrações Contábeis os valores apresentados pelo PORTUS
conforme estabelece o CPC 33, tendo em vista que a Companhia contesta a dívida.
Em face da complexidade do PBP1, estudos mais detalhados serão desenvolvidos para o
equacionamento atuarial do Plano, devendo sofrer variações nos valores, em virtude da revisão
dos dados estatísticos da massa de participantes e de beneficiários, bem como da análise que
está sendo processada quanto à parcela do Ativo Patrimonial do Plano.
Diante da situação econômico-financeira insuficiente do PORTUS, no sentido de preservação da
liquidez e solvência do plano de benefício PBP1, o que levaria a iminente risco de inviabilizar o
pagamento de benefícios previdenciários a milhares de participantes e assistidos, em 23 de
agosto de 2011, decretada a intervenção no PORTUS em Plano de benefícios administrado, o
PBP1, através da Portaria nº 459, da Diretoria Colegiada da PREVIC, publicado no DOU de 23 de
agosto de 2011. O Processo de intervenção tem como objetivo principal propor a recuperação do
PBP1, fiscalizar as ações da entidade, proteger e resguardar o direito de seus participantes e
assistidos, com padrões mínimos de segurança econômico-financeira atuarial com os fins
específicos de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos benefícios concedidos.
Foi registrado pelo PORTUS no exercício de 2012 do Plano PBP1, da CODESA, o déficit no valor
de R$ 108.890.169, relativo ao passivo atuarial e o total de dívidas no valor de R$ 159.178.177.

Total

R$159.178.177

Dívidas de Contribuições Normais

R$ 37.627.887

Dívida
de
Extraordinárias

Contribuições

R$ 240.003

Dívida com Contribuições Contratadas

Reserva
Anterior

de

Tempo

de

-

Serviço

R$ 12.420.118

Déficit
do
Plano

24.

R$
108.890.169

Maior e menor remuneração

Na forma do item 4, alínea “c”, da Exposição de Motivos nº 139 do Ministério da Fazenda, de
17/03/1988, a CODESA divulga a remuneração mensal dos seus empregados e dirigentes. Em 31
dezembro de 2012 a maior e a menor remuneração estava composta da seguinte forma:
Maior
R$

Menor
R$

Diretores

22.304

20.074

Empregados

15.603

1.332

Descrição
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25.

Eventos subsequentes

A CODESA pretende dar continuidade ao Programa de Arrendamento de Áreas e Instalações – PROARI, sempre que julgar necessária a realização de licitação dessa natureza e após a realização de
estudos que comprovem a legalidade, conveniência e viabilidade do negócio, estando em andamento às seguintes análises:
ÁREA/INSTALAÇÃO

PROCESSO

SITUAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

MALTE E CEVADA

Concluída a inserção dos dados no
sistema EVTE da ANTAQ e está em
revisão.

ARQUIVADO PELA ANTAQ

OFF SHORE

Aguardando a aprovação do EVTEA e
definição da destinação da área para a
inserção no sistema EVTE da ANTAQ

ESTUDOS CONTRATADOS

SODA CAUSTICA

Concluída a inserção dos dados no
sitema EVTE da ANTAQ

REALIZADA AUDIÊNCIA PÚBLICA PELA
CODESA -

GRANÉIS SOLIDOS

Concluída a inserção dos dados no
sistema EVTE da ANTAQ

EM ANALISE PELA ANTAQ

CONTEINER

Concluída a inserção dos dados no
sisema EVTE da ANTAQ

ARQUIVADO PELA ANTAQ

FLEXIBRAS/TECHNIP

TUBOS FLEXIVEIS

Arrendamento da área encontra-se em
litigio judicial, tendo sido entregue à
ANTAQ um EVTEA, realizado pela
empresa DTA
Engenharia, para
esclarecimento final, visto que trata-se
de área industrial que não está
prevista na modelagem da ANTAQ.

ESTUDOS CONTRATADOS

Retroárea de Capuaba -

TUBOS FLEXIVEIS

Iniciada a Inserção dos dados no
Sistema EVTE da ANTAQ.

ELABORAÇÃO DE ESTUDO PELA CODESA

TERMINAL DE MALTE DE CAPUABA

BARRA DO RIACHO

TERMINAIS DE GRANEIS LIQUIDOS
CAIS DE PAUL

RETROÁREA DE CAPUABA - POLIMODAL

Terminal de Cereais de Capuaba - TCC
Terminal de Granéis Líquidos de São Torquato

26.

Iniciada a Inserção dos dados no
GRANEIS AGRICOLAS Sistema EVTE da ANTAQ.
Iniciada a Inserção dos dados no
GRANEIS LÍQUIDOS Sistema EVTE da ANTAQ.

ESTUDOS CONTRATADOS
ESTUDOS CONTRATADOS

Demonstração do resultado abrangente

A entidade não apresentou em suas operações valores que pudessem ser evidenciados nas demonstrações contábeis, portanto não r econheceu quaisquer componentes de outros resultados ou resultados abrangente no período
findo em 31/12/2012, ou seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total.
Vitória (ES) 31 de dezembro de 2012.
CLOVIS LASCOSQUE
PRESIDENTE

HUGO JOSÉ AMBOSS MERÇON DE LIMA
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES

DANILO ROGER MARÇAL QUEIROZ
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL
CONTADORA – CRC/ES -5764/0

Anexo X: Item 11.6 - Parecer da Auditoria Independente
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