2

ISSN 1677-7042

Considerando decisão da Diretoria Executiva da CDP em
Reunião Extraordinária realizada no dia 31/03/2015, resolve:
I - Determinar que o item dos Regulamentos de Exploração
dos Portos dos Portos de Belém, Vila do Conde, Santarém e Terminais
Petroquímicos de Miramar e Outeiro referente à responsabilidade pelos serviços de atracação/desatracação seja alterado para a seguinte
redação: "A atracação e a desatracação serão realizadas sob a responsabilidade do comandante da embarcação, competindo ao armador ou seu preposto executar as operações sobre o cais, com pessoal
sob seu encargo para a tomada dos cabos de amarração e sua fixação
nos cabeços, de acordo com as instruções do comandante".
II - Determinar que a presente seja publicada no Diário
Oficial da União, bem como disponibilizada no site da CDP.
OLIVIO ANTONIO PALHETA GOMES
Diretor Presidente
Em exercício

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
.

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA N o- 282, DE 9 DE ABRIL DE 2015
A SECRETÁRIA EXECUTIVA, DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 6o do Anexo I do Decreto no 7.127,
de 4 de março de 2010, tendo em vista o disposto na Portaria MP no
327, de 16 de setembro de 2013; na Lei no 10.883, de 16 de junho de
2004; na Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006; no Decreto no
6.944, de 21 de agosto de 2009; na Constituição Federal, e o que
consta
dos
Processos
no
70100.004630/2014-14
e
no
70010.000833/2014-41, resolve:
Art. 1o Tornar pública a retificação da lista de aprovados de
ampla concorrência do cargo FFA - Veterinário para a localidade de
Belém - PA (Lanagro), publicada pela Portaria no 254, de 12 de
novembro de 2014, Seção 1, do Diário Oficial da União de 14 de
novembro de 2014, e pelo Edital, na Seção 3, de 8 de dezembro de
2014, referente ao resultado final do Concurso Público de Provas e
Títulos para provimento de vagas para as carreiras de Fiscal Federal
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Agropecuário, as carreiras de Atividades Técnicas de Fiscalização e
as carreiras do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE
afetos ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, nos termos do Edital no 1, de 20 de janeiro de 2014, publicado no
DOU no 14, Seção 3, de 21 de janeiro de 2014, em cumprimento à
decisão proferida nos autos do Processo no 004745320.2014.4.01.3400, Mandado de Segurança em trâmite perante a 14ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
I - Resultado final retificado de candidatos de ampla concorrência da localidade de Belém-PA (Lanagro), na seguinte ordem:
cargo, localidade, inscrição, nome, nota final e classificação no concurso público.
1. FFA - VETERINÁRIO
1.1 BELÉM (LANAGRO)
420454966 / Amanda Bonalume Cordeiro De Morais / 79,5
/ 1º; 420342537 / Makchasney Freire Corrêa / 75,25 / 2º; 420668058
/ Juliana Nabuco Pereira Otaka / 68 / 3º; 420524318 / Luciana
Barreto De Almeida Silva / 65,5 / 4º; 420396166 / Lucila Pereira Da
Silva / 64,25 / 5º.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA EMÍLIA JABER

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL 2014
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da CEAGESP - Companhia
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, relativo ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2014.
A Administração prosseguiu com os trabalhos iniciados objetivando equacionar e superar algumas dificuldades originadas, sobretudo, da falta de recursos financeiros ao longo dos anos para a
adequação e modernização da infraestrutura operacional e tecnológica
da Companhia e para o treinamento e aperfeiçoamento do seu quadro
funcional.
Os mecanismos de Governança Corporativa estão cada vez
mais atuantes, promovendo melhor direcionamento, monitoramento e
controle das decisões, assegurando o governo estratégico da Companhia e o efetivo controle da gestão.
Apesar das grandes dificuldades, a Companhia gera seus
recursos financeiros de sua própria operação. Para 2015 a Administração prevê o prosseguimento do programa de redução de despesas e ampliação de suas receitas operacionais, além de incrementar
esforços para finalizar o ajuste de contas com o Governo do Estado
de São Paulo, no que se refere à recuperação de valores pagos em
decorrência de ações trabalhistas de responsabilidade do governo estadual. Prevê também a revisão e redefinição do Planejamento Estratégico da Companhia, atualmente estão em andamento 43 projetos,
de modo a assegurar um crescimento gradativo e sustentado.
A Alta Administração da Companhia apresentou proposta de
destinação dos lucros dos exercícios de 2011 e de 2013 e, conforme
decisão da Assembleia Geral Ordinária realizada em 24/04/2014, deliberou pela aprovação da Destinação dos Resultados, para remuneração aos acionistas, nos termos do art. 202, III, da lei 6.404/76,
nos valores de R$ 3,091 milhões e de R$ 10,376 milhões respectivamente. Os Dividendos Propostos para o exercício de 2014 são de
R$ 1,516 milhões.
No sentido de reduzir despesas, a CEAGESP em 2013 iniciou um planejamento de redução de seu passivo trabalhista já em
fase de execução, apresentando ao Juízo Auxiliar de Execução do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (JAE), um plano prévio
de liquidação de execuções trabalhistas. Com a aprovação do plano
pelo JAE foi realizando um depósito judicial antecipado de R$ 10
milhões que ficou à disposição da Justiça do Trabalho para quitação
de dívidas trabalhistas após a realização de audiências objetivando a
realização de acordos. A partir do mês de agosto de 2013 iniciaramse tais audiências, prosseguindo pelo ano de 2014 com continuidade
no presente ano. Com tal medida evitou-se a realização de penhoras
"on-line" e foi possível obter reduções de valores com a realização de
acordos. No final de 2014 o saldo dessa conta apresentava um montante de R$ 5,400 milhões.
É importante frisar que a ampliação das receitas operacionais
foi possível a partir da elevação no índice de ocupação dos Entrepostos e pela otimização da gestão e operação da circulação interna
de veículos e pedestres no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP), na
Capital, através de concessionária contratada - C3V - Companhia de
Concessões em Circulação Veicular - por regular processo licitatório.
Visando atender à determinação do Ministério Público para
que houvesse controle de entrada e saída de veículos e pessoas com
objetivo de diminuir as ocorrências de exploração do trabalho infantil
e exploração sexual infantil; e também visando propiciar mais segurança e melhora na circulação interna de veículos, otimizando o
fluxo comercial de bens e serviços prestados pelos permissionários,
foi implantado um amplo sistema de controle de acesso nas portarias
e monitoramento eletrônico no Entreposto da Capital. Esse sistema
foi precedido de obras de melhorias da circulação viária no interior
do Entreposto, como sinalização, reforma de portarias, reforma de
calçadas, demarcação de vagas, implementação de serviços de orientação e fiscalização do trânsito, implantação de sistema eletrônico de
entradas e saídas de veículos e pessoas, bem como a instalação de
circuito interno com 320 câmeras.
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Nº 69, segunda-feira, 13 de abril de 2015
O projeto teve de sofrer ajustes na sua implantação em decorrência de atos de vandalismos ocorridos em março de 2014, com
a depredação de prédios, das portarias, de parte das câmeras e cabines, trazendo prejuízos ao patrimônio da CEAGESP. Apesar dos
ajustes em curso, a CEAGESP deu continuidade ao contrato de concessão, e vem fazendo adequações para que se torne possível a cobrança dos serviços prestados pela concessionária diretamente dos
permissionários, de tal sorte que não sofra descontinuidade os ganhos
alcançados com os serviços implantados: otimização dos espaços,
coibição da prática de crimes e tráfico/uso de drogas e da prostituição
infantil, bem como auxílio ao entorno, moradores e comerciantes.
Ainda no que diz respeito aos esforços da Administração
para equacionar as dificuldades financeiras e promover a modernização da Companhia, após longos períodos de negociação, finalmente em 16 de janeiro de 2013 foi publicado no Diário Oficial da
União o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de
Ações do Capital Social da CEAGESP, celebrado entre a União e o
Estado de São Paulo em 27 de dezembro de 2012, conforme processo
nº 17944.000405/97-32, onde a UNIÃO tem a posse definitiva da
CEAGESP.
O Conselho Nacional de Desestatização publicou em 30 de
abril de 2013 a Resolução nº 5, propondo à Excelentíssima Senhora
Presidenta da República a edição de decreto que autorize a exclusão
da CEAGESP do PND - Programa Nacional de Desestatização. Está
em fase final a publicação do Decreto excluindo a CEAGESP do
PND, que atualmente encontra-se na Casa Civil da Presidência.
Receitas Operacionais
Atuando nas atividades de entrepostagem e armazenagem, as
receitas operacionais brutas atingiram a importância de R$ 90,928
milhões em 2014, representando uma diminuição de 1,58% em relação ao exercício anterior que foi de R$ 92,390 milhões. Na atividade específica de armazenagem a receita operacional bruta em
2014 atingiu o valor de R$ 30,777 milhões, contra R$ 37,267 milhões
em 2013, apresentando uma redução de 17,43% com a diminuição de
serviços e no estoque de produtos armazenados. No que se refere à
atividade exclusiva de entrepostagem, com receita operacional bruta
no valor total de R$ 60,151 milhões, registrou-se elevação de 9,12%
apesar de ter ocorrido a suspensão da Receita de Fundo de Melhorias
no mês de março de 2013 e no ano de 2014, que consiste em uma
parceria operacional com os permissionários, visando a modernização, adequação da infraestrutura e das condições de comercialização
no ETSP; apesar de suspenso a Companhia realizou diversas obras
como reformas no MLP - Mercado Livre do Produtor, reformas gerais
nos sanitários públicos, sistema de proteção contra incêndio, entre
outras.
O custo da CEAGESP com relação aos serviços prestados e
das despesas gerais e administrativas, inclusive as financeiras, aumentou 34,72% em relação a 2013.
Os principais motivos são o aumento nas manutenções e
reparos realizados na Companhia em razão de repactuação dos contratos de prestação de serviços e, principalmente, pelo pagamento de
compensação financeira à C3V - Companhia de Concessões em Circulação Veicular, o que viabilizou a continuidade da execução do
contrato de concessão após a ocorrência dos atos de vandalismos nos
quais a concessionária teve seus equipamentos depredados e incendiados, ficando impossibilitada, por ora, de cobrar diretamente os
permissionários e custear a operação. Os custos maiores se dão também pelo aumento das provisões para contingências de Processos
Cíveis e Trabalhistas face às prováveis perdas; reconhecimento na
despesa de valores desembolsados pela CEAGESP no curso de ações
trabalhistas e considerados irrecuperáveis e elevação do imposto de
renda e contribuição social sobre o Lucro Real apurado no exercício,
decorrente do aumento nas receitas financeiras originadas de atualizações de valores de processos trabalhistas reembolsados à CEAGESP pelo Governo do Estado de São Paulo.
Armazenagem
A CEAGESP mantém a maior rede pública de armazéns,
silos e graneleiros do Estado de São Paulo e é uma das maiores do
Brasil. É pioneira e líder do setor no Estado. São 34 Unidades, entre
ativas, locadas ou cedidas, situadas junto a polos produtivos e, em sua
maioria, interligadas à malha ferroviária, que atinge todas as regiões
do Estado. Essa estrutura pode estocar, simultaneamente, mais de um
milhão de toneladas de produtos agrícolas. Além de grãos - milho,
trigo, feijão, soja, sorgo, café etc. - a CEAGESP armazena sementes,
farelos, produtos pelletizados (prensados) de soja e de cítricos, açúcar
a granel e produtos embalados, agrícolas ou industrializados. As Unidades de armazenagem prestam serviços como expurgo, secagem,
limpeza e outros que contribuem para reduzir perdas e elevar as
condições de comercialização dos produtos. No transcorrer do ano de
2014, a Rede Armazenadora da CEAGESP continuou empreendendo
esforços na busca de alternativas para garantir a eficiência financeira
e o padrão de qualidade na prestação dos serviços para armazenamento de produtos agrícolas e industriais, pautada no planejamento
e metas de curto e médio prazos.
A Rede Armazenadora encerrou o ano de 2014 com crescimento de 8,4% na entrada de produtos agrícolas e industriais, em
relação ao mesmo período de 2013. Mesmo com aumento nos produtos recebidos, a Rede Armazenadora sofreu impacto no resultado
financeiro em relação a 2013, como mencionado, em virtude da
queda na média de permanência dos produtos em estoque de 38%
para 32,4% em 2014, da capacidade de estocagem. Essa redução foi
motivada por problemas climáticos que influenciaram a produção e
preços dos produtos agrícolas. A estiagem prejudicou o armazenamento na Rede da CEAGESP, principalmente o açúcar que nos últimos anos tem representado mais de 55% de nosso recebimento,
influenciando no faturamento.
Em virtude da relevância da CEAGESP no segmento de
armazenagem no Estado de São Paulo, e, em atendimento à Instrução
Normativa nº 41/2010 e 029/2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as Unidades Armazenadoras da Rede estão
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