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ATA DA NONAGÉSIMA NONA (99ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.  Aos vinte e sete dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, na Rua Boa Vista, 162, 7º 
andar, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal da 
Companhia Docas de São Sebastião, contando com a participação do Senhor Felipe Elias 
Miguel, Diretor de Administração e Finanças, bem como dos Senhores Jorge Yukio 
Sangara, Gerente de Controladoria e Paulo Matos dos Santos, Gerente Financeiro. Iniciou-
se a reunião com a colaboração da senhora Orani Guida para secretariar os trabalhos, com 
a seguinte Ordem do Dia: 1) Balancete outubro/2015; 2) Balanço Patrimonial Provisório 
– outubro/2015; 3) Projeção de Resultados – DRE – outubro/2015; 4) Fluxo de Caixa – 
outubro/15; 5) Relatório dos contratos vigentes – novembro/2015. Dando início a 
reunião, foram analisados os documentos financeiros e contábeis, com os devidos 
esclarecimentos fornecidos pelo senhor Diretor de Administração e Finanças. Com base na 
análise do Diretor de Gestão Portuária, senhor Alfredo Bricks, informou que em razão de 
nova interpretação da Tabela I do teto tarifário, à Companhia seria conferido o direito de 
cobrança de mais R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais) referentes à dedução 
de tributos, já faturada à Petrobrás, acarretando na possibilidade de considerar, no total, R$ 
4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) líquidos; mas que, ainda assim, a 
empresa permaneceria com um déficit de fluxo de caixa no exercício de, aproximadamente, 
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); necessidade esta que poderá ser combatida por 
meio de ações internas, tal como a prorrogação de alguns dos pagamentos devidos. Narrou 
ainda que a proposta de aumento de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) no limite da 
Tabela I deverá ser aprovada para aplicação no próximo ano, conforme sinalização da 
ANTAQ. Ademais, apresentou a atual situação financeira da Companhia, mais 
especificamente no que tange aos resultados do fluxo de caixa, esclarecendo alguns dos 
fatores que colaboraram com o resultado apresentado, dentre eles, o reajuste salarial dos 
empregados e a queda no período de armazenagem dos veículos. Entretanto, a empresa 
não tem medido esforços na busca de alternativas para o aumento da movimentação e 
incremento da receita, por meio da celebração de novos termos de cessão/permissão de 
uso de área nos moldes da Resolução ANTAQ nº 2240/11, tais como, as negociações em 
andamento referentes à carga de milho, bem como a possibilidade de celebração de 
convênio com a DERSA para utilização dos materiais (rachão/brita) do contorno de 
Caraguatatuba (nova Tamoios), de modo a tornar o Pátio 4 operacional em sua plenitude, 
cuja licença foi aprovada pelo IBAMA, que poderá representar uma economia de R$ 
17.000.000,00 (dezessete milhões) para a Companhia em recursos de investimentos. 
Quanto aos custos relativos à folha de pagamento, discorreu sobre algumas alternativas 
adotadas pela empresa, a exemplo da suspensão das concessões de férias até o mês de 
fevereiro/2016, excetuando-se os casos em que o limite legal para fruição tenha sido 
atingido. Ato contínuo explicitou a possibilidade de prorrogação do pagamento da folha para 
o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente, de forma a ampliar o prazo para a obtenção de 
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receitas, sem prejuízo de outras providências internas, visando equacionar a situação 
financeira da empresa. Os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência das iniciativas e, 
em conjunto com o Diretor de Administração e Finanças, promoveram alguns exercícios de 
cenários, prevendo situações de postergamento de pagamentos de obrigações, chegando a 
um resultado, naquela data, que propiciaria uma folga de caixa. Outrossim, recomendaram 
aguardar a decisão da Companhia, a fim de analisar o reflexo em suas contas. 
Posteriormente e com a palavra, o senhor Carlos Roberto Ruas Junior questionou sobre o 
andamento da contratação de auditoria externa para o fechamento das Demonstrações 
Financeiras – exercício 2015, sendo informado pelo Senhor Felipe Elias Miguel que o 
processo foi iniciado e será finalizado até o final do mês corrente. Ademais, ficou definido 
que as reuniões do primeiro semestre de 2016 do Conselho Fiscal serão realizadas às 
14h30, nas seguintes datas: 29 de janeiro (São Paulo); 26 de fevereiro (São Sebastião); 18 
de março (São Paulo); 29 de abril (São Paulo); 20 de maio (São Paulo) e 24 de junho (São 
Sebastião). Por fim, a reunião prevista para o dia 18/12/2015 foi antecipada para as 10 
horas. Não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a ata por 
mim, Orani Guida, que lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.   
 

 
São Paulo/SP, 27 de novembro de 2015. 
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