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Renovias Concessionária S.A.
CNPJ/MF nº 02.417.464/0001-23

Relatório da Administração (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Senhores Acionistas, Concluído o ano de 2021, a Companhia apresenta política de gestão de pessoas, com foco na plena satisfação dos usuários GDQGRGLFDVSDUDTXHRFRUUrQFLDVFRPRHVWDVHMDPHYLWDGDVSHORVXVXiULRV
as atividades e projetos executados neste período. A Companhia registrou como principal forma de obter a sustentabilidade do negócio, a Companhia de rodovias.
recuperação no tráfego, com o crescimento de 8,1% em relação ao ano de SURSRUFLRQRXDFDSDFLWDomRGHFHQWHQDVGHSURÀVVLRQDLVHP)RUDP As comunidades abrangidas pela malha viária da Companhia foram diretaQRÁX[RGHYHtFXORVHTXLYDOHQWHVQRVSHGiJLRVGHVXDPDOKDYLiULD 5.900 horas de treinamentos realizados, distribuídas em diversas capacita- PHQWHEHQHÀFLDGDV$&RPSDQKLDUHSDVVRXHPRPRQWDQWHGH5
Os investimentos foram na ordem de R$ 19.024, permitindo atender os pa- ções realizadas ao longo do ano. A integração entre Companhia e demais 2.429 para projetos sociais e entidades assistenciais. Os aportes foram realirâmetros exigidos no Edital de Licitação, bem como cumprir o programa órgãos de segurança, como Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, ]DGRVSRUPHLRGD/HLGH,QFHQWLYRj&XOWXUD/HLGH,QFHQWLYRDR(VSRUWHDOpP
pactuado com Vossas Senhorias. Relacionamos abaixo os principais ser- Brigadas de Incêndio, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos do Idoso.
viços executados. Entre as ações de engenharia, a Companhia realizou ao e Defesa Civil foi mantida, com várias orientações e ações realizadas em 1. Considerações Finais: 1.1. Auditores Independentes: Em nosso relongo da malha viária a recuperação de pavimento em uma extensão de 15 conjunto. No período de 27 a 29 de outubro de 2021, houve a 1ª auditoria ODFLRQDPHQWRFRPR$XGLWRU,QGHSHQGHQWHEXVFDPRVDYDOLDURFRQÁLWRGH
TXLO{PHWURV)RUDPUHFXSHUDGRVPòGHIDL[DVKRUL]RQWDLVFRORFD de Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade Renovias, na norma LQWHUHVVHVFRPWUDEDOKRVGHQmRDXGLWRULDFRPEDVHQRSULQFtSLRGHTXHR
GDVQRYDVWDFKDVUHÁHWLYDVHLQVWDODGDVSODFDVHPGH ,62SHOD&HUWLÀFDGRUD'19'HW1RUVNH9HULWDVTXHIRLUHDOL auditor não deve auditar seu próprio trabalho, exercer funções gerenciais e
defensas metálicas, além da recuperação de 138 obras de arte especiais. zada de forma presencialmente em algumas praças de pedágio, nas bases
promover nossos interesses. Entretanto, não contratamos nossos AuditoOs investimentos nestes serviços de conservação especial totalizaram R$ SAU - Sistema de Ajuda ao Usuário e em áreas na sede administrativa
UHV,QGHSHQGHQWHVSDUDWUDEDOKRVGLYHUVRVGDTXHOHVFRUUHODWRVjDXGLWRULD
2VLQYHVWLPHQWRVHPHTXLSDPHQWRVYHtFXORVHVLVWHPDVGHFRQ GD &RPSDQKLD RSRUWXQLGDGH HP TXH IRL UHFRPHQGDGD D PDQXWHQomR GD
trole (ITS) atingiram R$ 7.181. O Sistema de Ajuda ao Usuário realizou as FHUWLÀFDomR GD HPSUHVD SDUD D 1RUPD 1HVVD DXGLWRULD QmR IRUDP UHJLV H[WHUQD $V LQIRUPDo}HV ÀQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD DTXL DSUHVHQWDGDV
VHJXLQWHVTXDQWLGDGHVGHDWHQGLPHQWRVGXUDQWHRDQRLQVSHo}HVGHWUi tradas não conformidades e observações, apenas três oportunidades de estão de acordo com os critérios da legislação societária brasileira, a partir
fego - 11.002; socorros mecânicos - 24.118; serviços de guincho - 13.615; melhoria. Dentro do possível e seguindo as recomendações de segurança GHGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVDXGLWDGDV$VLQIRUPDo}HVQmRÀQDQFHLUDV
SULPHLURVVRFRUURVHVHUYLoRVGHLUULJDGHLUD&RPRGHVWDTXH dos órgãos sanitários, a Companhia manteve ações de conscientização assim como outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria
ÀQDQFHLURIRUDPGLVWULEXtGRVDRVDFLRQLVWDVGLYLGHQGRVH-&3QRPRQWDQWH GRVXVXiULRVTXDQWRDRUHVSHLWRjVOHLVGHWUkQVLWRHSULQFLSDOPHQWHGRV por parte dos Auditores Independentes. 1.2. Cláusula Compromissória:
de R$ 165.661, devidamente aprovados em RCA (Reunião do Conselho da cuidados com a saúde. O meio ambiente e a saúde são prioridades para $&RPSDQKLDHVWiYLQFXODGDjDUELWUDJHPQD&kPDUDGH&RPpUFLR%UDVLO
$GPLQLVWUDomR GDVHJXLQWHIRUPDGHDEULOGH5GHGLYL a Companhia. Foram realizadas Operações Corta Fogo, com o objetivo de -Canadá, conforme Cláusula Compromissória constante em seu Estatuto
dendos adicionais propostos de 2020; 22 de outubro de 2021 - R$ 122.948 evitar focos de incêndio nas margens das rodovias no período com maior Social.
de dividendos intermediários de 2021; 16 de dezembro de 2021 - R$ 4.227 LQFLGrQFLDGHFDVRVGHTXHLPDGDV4XDQGRQHFHVViULRRVFDPLQK}HVGH
Mogi Mirim, 25 de março de 2022.
MXURVVREUHRFDSLWDO$&RPSDQKLDDFUHGLWDHPVHXVSURÀVVLRQDLVQRSR combate a princípios de incêndios foram acionados para realizar o combate
A AdministraçãoA Administração
WHQFLDOGHFDGDSHVVRDHQDIRUoDGRWUDEDOKRHPHTXLSH$WUDYpVGHVXD ao fogo. Frases nos painéis instalados na rodovia SP-340 foram inseridas,
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
6 90.615 48.704 Fornecedores
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
6 38.367
- Fornecedores - partes relacionadas
Contas a receber
7 30.223 22.326 Imposto de renda e contribuição social
Contas a receber - partes relacionadas
10
79
118 Impostos e contribuições a recolher
3DJDPHQWRVDQWHFLSDGRVUHODFLRQDGRVj
Obrigações sociais e trabalhistas
concessão
9
6.530 15.672 Impostos e contribuições parceladas
Tributos a recuperar
1.109
282 Outras contas a pagar
1.673
1.844 Total do passivo circulante
Despesas antecipadas e outras
168.596 88.946 Não circulante
Total do ativo circulante
Não circulante
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e
Realizável a longo prazo
previdenciários
3DJDPHQWRVDQWHFLSDGRVUHODFLRQDGRVj
Tributos diferidos
concessão
9
6.530 Impostos e contribuições parcelados
Depósitos judiciais
648
796 Fornecedores
234 Outras contas a pagar
Despesas antecipadas e outras
648
7.560 Total do passivo não circulante
Imobilizado
11
8.012 10.669 Patrimônio líquido
Intangível
12 25.874 86.049 Capital social
421
293
Infraestrutura em construção
12
34.955 104.571 Reservas de lucros
Total do ativo não circulante
203.551 193.517 Dividendo adicional proposto
Total do ativo
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV

'HPRQVWUDo}HVGRVÁX[RVGHFDL[D0pWRGRLQGLUHWRSDUDRVH[HUFt
2020 FLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2021
2020
Lucro líquido do exercício
173.110 141.769
6.402
6.188
$MXVWHVSRU
10
266
650
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(7.467) (5.718)
43.123 33.729
Apropriação de despesas antecipadas
15.672
15.672
4.990
3.775
Depreciação e amortização
71.668
65.800
6.253
5.906
Depreciação - arrendamento mercantil
75
364
1.067
Baixa do ativo imobilizado e intangível
12
89
2.171
1.242
Juros e variação monetária sobre debêntures
1.010
63.569 52.557
Reversão de provisão para perda esperada contas a receber
(8)
(26)
(Reversão) constituição da provisão para riscos
13a
3.539
4.155
cíveis, trabalhistas e previdenciários
(332)
1.902
8b
488
7.955
Juros sobre impostos parcelados
15
28
355
Atualização monetária sobre riscos cíveis,
20
trabalhistas e previdenciários
424
902
9
Reversão do ajuste a valor presente do
4.047 12.474
arrendamento mercantil
2
Capitalização de custo de empréstimos
(27)
14a 75.000 75.000
Variações cambiais sobre fornecedores
14b
estrangeiros
1
e c 60.935 15.000
4.114
5HQGLPHQWRVGHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
- 38.486
84.099
79.709
135.935 128.486
(Aumento) redução dos ativos
203.551 193.517
Contas a receber
(7.889)
856
Contas a receber - partes relacionadas
39
(118)
Tributos a recuperar
(827)
220
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRSDUDRVH[HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Despesas antecipadas, depósitos judiciais
Reservas de lucros
e outras
553
(488)
Capital
Retenção
Dividendos
Lucros
Aumento (redução) dos passivos
Legal de lucros adicionais propostos acumulados
Total
social
Fornecedores
233
796
Saldos em 1º de janeiro de 2020
75.000 15.000
61.621
- 151.621
Fornecedores - partes relacionadas
(384)
458
Distribuição de dividendos em 30 de abril de 2020
(61.621)
- (61.621)
Obrigações sociais e trabalhistas
347
(511)
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
141.769 141.769
Impostos e contribuições a recolher e
'HVWLQDo}HV
parcelados e provisão para imposto de renda
Distribuição de dividendos intermediarios em 27 de outubro de 2020
(99.127) (99.127)
e contribuição social
90.877
72.719
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRHPGHGH]HPEURGH OtTXLGR
(3.533)
(3.533)
Pagamentos com imposto de renda e
Juros sobre capital próprio em 18 de dezembro de 2020 (IRRF)
(623)
(623)
contribuição social
(81.341) (82.916)
38.486
(38.486)
Dividendo adicional proposto
Pagamentos de provisão para riscos cíveis,
75.000 15.000
38.486
- 128.486
Saldos em 31 de dezembro 2020
trabalhistas e previdenciários
(708) (3.827)
Distribuição de dividendos em 26 de abril de 2021
(38.486)
- (38.486)
920
349
Outras contas a pagar
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
173.110 173.110
Caixa líquido proveniente das atividades
'HVWLQDo}HV
operacionais
259.029 209.016
Distribuição de dividendos intermediários em 25 de outubro de 2021
(122.948) (122.948)
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRHPGHGH]HPEURGH OtTXLGR
(3.593)
(3.593) Fluxos de caixa das atividades de investimentos
(6.278) (3.084)
Juros sobre capital próprio em 23 de dezembro de 2021 (IRRF)
(634)
(634) $TXLVLomRGHDWLYRLPRELOL]DGR
(2.698) (1.848)
45.935
(45.935)
- Adições ao ativo intangível
Reserva de retenção de lucros
(42.481)
31.724
75.000 15.000
45.935
- 135.935 $SOLFDo}HVÀQDQFHLUDVOtTXLGDVGHUHVJDWH
Saldos em 31 de dezembro de 2021
Caixa líquido (usado nas) provenientes das
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
atividades de investimento
(51.457)
26.792
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVSDUDRVH[HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Nota
2021
2020 )OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWRV
Debêntures
Receita operacional líquida
15 446.236 385.924
Lei Rouanet, incentivos audiovisuais,
&DSWDo}HV OtTXLGDVGHFXVWRGHWUDQVDomR
34.884
Custos dos serviços prestados
esportivos e outros
(2.479) (1.674)
Pagamentos de principal
- (60.000)
Custo de construção
(1.768)
(658)
Água, luz, telefone, internet e gás
(417)
(335)
Pagamentos de juros
(835)
Depreciação e amortização
(68.269) (64.007)
Contribuições a sindicatos e associações
Dividendos pagos aos acionistas controladores
(165.661) (164.281)
Custo da outorga
(30.293) (28.347)
de classe
(227)
(426) Arrendamento mercantil
Serviços
(28.359) (24.010)
Reversão de provisão para perda esperada (79)
Pagamentos de principal
Custo com pessoal
(28.652) (25.549)
contas a receber
8
26 Caixa líquido usado nas atividades de
0DWHULDLVHTXLSDPHQWRVHYHtFXORV
(7.472) (6.661)
Impostos, taxas e despesas com cartório
(14)
(193)  ÀQDQFLDPHQWR
(165.661) (190.311)
(5.254) (3.317)
Outros
Ressarcimento ao usuário
- (2.037) Aumento do caixa e equivalentes de caixa
41.911
45.497
(170.067) (152.549)
Indenização cível e trabalhista
(2.772)
- Demonstração do aumento do caixa e
Lucro bruto
276.169 233.375
(1.514)
(586) equivalentes de caixa
Outros
Despesas operacionais
(24.457) (22.579) No início do exercício
48.704
3.207
Despesas gerais e administrativas
90.615
48.704
Outros resultados operacionais
280
290 1RÀQDOGRH[HUFtFLR
Serviços
(7.566) (6.994)
41.911
45.497
5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRÀQDQFHLUR
251.992 211.086
Despesas com pessoal
(6.064) (8.313)
4.581
(160) $VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
5HVXOWDGRÀQDQFHLUR
16
0DWHULDLVHTXLSDPHQWRVHYHtFXORV
(586)
(753)
Depreciação e amortização
(3.399) (1.868) Lucro operacional e antes do imposto de
Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios
renda e da contribuição social
256.573 210.926
Campanhas publicitárias e eventos, feiras
ÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
e informativos
(43)
(449)
2021
2020
correntes e diferidos
8a (83.463) (69.157) Lucro líquido do exercício
Reversão para riscos cíveis, trabalhistas e
173.110 141.769
Lucro
líquido
do
exercício
173.110
141.769
previdenciários
616
1.023
Outros resultados abrangentes
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
173.110 141.769
Total do resultado abrangente do execício
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVSDUDRVH[HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
GD$57(63DWpTXHFRPDUHWRPDGDGDÁXrQFLDGRSUD]RD&RPSDQKLD
1. Contexto operacional: A Renovias Concessionária S.A. (“Renovias” ou reversíveis: 1RÀQDOGRSHUtRGRGHFRQFHVVmRUHWRUQDPDR3RGHU&RQFH em 13 de maio de 2013, apresentou seu novo pronunciamento sobre a
“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, domiciliada GHQWHWRGRVRVGLUHLWRVSULYLOpJLRVHEHQVDGTXLULGRVFRQVWUXtGRVRXWUDQV matéria tratada no referido processo administrativo. Em 9 de janeiro de
no Brasil, constituída de acordo com as leis brasileiras. A sede da Compa- feridos no âmbito do contrato de concessão, sem direito a indenizações. A D5HQRYLDVDSUHVHQWRXVXDVDOHJDo}HVÀQDLV(PGHIHYHUHLURGH
nhia está localizada na Rodovia SP-340 - Governador Dr. Adhemar Pereira &RPSDQKLDWHUiGLUHLWRjLQGHQL]DomRFRUUHVSRQGHQWHDRVDOGRQmRDPRUWL  D $57(63 HQFHUURX R SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR HQWHQGHQGR TXH D
GH%DUURVNP3LVWD6XO%DLUUR6REUDGLQKRQD&LGDGHGH0RJL0LULP ]DGRRXGHSUHFLDGRGRVEHQVRXLQYHVWLPHQWRVFXMDDTXLVLomRRXH[HFX controvérsia deveria ser dirimida pelo Poder Judiciário. As partes ajuizaram
(VWDGRGH6mR3DXOR$&RPSDQKLDWHPFRPRREMHWLYRHVSHFtÀFRDH[SOR ção, devidamente autorizada pelo Poder Concedente, tenha ocorrido nos Do}HVVREUHUHIHULGDFRQWURYpUVLDTXHWUDPLWDPVREVHJUHGRGHMXVWLoD2
ração de rodovias, sob o regime de concessão, mediante arrecadação de últimos cinco anos do prazo da concessão. 1.1. Efeitos da pandemia do Estado de São Paulo e a ARTESP ajuizaram a Ação de Procedimento Orpedágio e, em extensão limitada, receitas provenientes da exploração da &29,'$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHMiXOWUDSDVVRXRVPDLVH[SUHVVLYRV dinário nº 1007766-40.2014.8.26.0053 contra a Renovias pleiteando a defaixa de domínio ao redor das rodovias. A Companhia é responsável por LPSDFWRVRFDVLRQDGRVSHOD&29,'HQmRIRUDPLGHQWLÀFDGRVULVFRVTXH claração de nulidade do TAM nº 13/06. A Renovias ajuizou a Ação de Proreparar, ampliar, conservar, manter e operar as rodovias SP-215, SP-340, pudessem afetar a continuidade operacional da Companhia. A Companhia cedimento Ordinário nº 1008352-77.2014.8.26.0053 contra o Estado de
SP-342, SP-344, e SP-350, entre Campinas e o Sul de Minas Gerais, com possui capacidade de gerenciar seu caixa de forma a fazer frente a todos São Paulo e a ARTESP pleiteando a declaração de validade do TAM nº
H[WHQVmRWRWDOGHNP2FRQWUDWRGHFRQFHVVmRIRLDVVLQDGRHPGH VHXVFRPSURPLVVRV1RHQWDQWRGHYLGRjLQFHUWH]DTXDQWRDGXUDomRGD 13/06. Reconhecida a conexão entre as duas ações, ambas passaram a ter
abril de 1998, com o prazo 240 meses a contar dessa data. Em 21 de de- pandemia da COVID-19, periodicamente, revisamos nossas análises para o mesmo andamento na 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Tendo
]HPEURGHDWUDYpVGHUHHTXLOtEULRHFRQ{PLFRÀQDQFHLURGRFRQWUDWR UHÁHWLUHYHQWXDLVPXGDQoDVQRFHQiULRHFRQ{PLFRHLPSDFWRVQDVRSHUD VLGRGHIHULGDDUHDOL]DomRGHSHUtFLDHFRQ{PLFDSDUDGLULPLUDFRQWURYpUVLD
de ambas as ações, o perito designado pelo juízo da 8ª Vara da Fazenda
o prazo da concessão foi prorrogado em 50 meses, totalizando 290 meses. o}HV 'HQWUH GLYHUVDV LQLFLDWLYDV TXH IRUDP DGRWDGDV FRP R REMHWLYR GH
Pública de São Paulo apresentou, em 27 de setembro de 2016, laudo periO prazo do contrato de concessão encerra em 14 de junho de 2022, Em SUHVHUYDomR GH FDL[D H OLTXLGH] DLQGD HVWi YLJHQWH  $FRPSDQKDPHQWR
FLDOIDYRUiYHOjVDOHJDo}HVGDFRQFHVVLRQiULD(PGHPDUoRGHD
decorrência desse assunto, a controladora em conjunto CCR S.A., emitiu GRVFHQiULRVJHUHQFLDLVGHÁX[RVGHFDL[DGHPRGRDIDFLOLWDUDWRPDGDGH
&RPSDQKLDDSUHVHQWRXDOHJDo}HVÀQDLV(PGHMXOKRGHIRLSURIH
FDUWDGHVXSRUWHÀQDQFHLURSDUDD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDHVWiHPIDVH decisões e a antecipação de ações para evitar/atenuar impactos adversos.
rida sentença julgando procedente a ação proposta pelo Estado de São
GHQHJRFLDomRFRPRSRGHUFRQFHGHQWHGHSOHLWRVGHGHVHTXLOtEULRVFRQWUD $WpRPRPHQWRQmRIRUDPLGHQWLÀFDGRVSUREOHPDVTXHLPSDFWDULDPDOLTXL
Paulo e a ARTESP e improcedente a ação proposta pela Companhia. Em 2
WXDLVTXHFDVRQmRVHMDPUHHTXLOLEUDGRVQDPRGDOLGDGHGHH[WHQVmRGH GH]RXTXHJHUDULDPTXHEUDGHcovenants da Companhia. 1.2. 2XWUDVLQ GHDJRVWRGHD&RPSDQKLDRS{VHPEDUJRVGHGHFODUDomRTXHIRUDP
prazo, a operação da Companhia não se estenderá por um prazo superior formações relevantes: A Companhia é parte em processos judiciais e rejeitados em 29 de agosto de 2017. O Estado de São Paulo e a ARTESP
a 14 de junho de 2022, a infraestrutura de concessão será revertida para o DGPLQLVWUDWLYRV UHODFLRQDGRV D TXHVW}HV UHJXODWyULDV GH FRQFHVVmR 6mR também apresentaram embargos de declaração, em 10 de agosto de 2017,
SRGHUFRQFHGHQWHHFRQVHTXHQWHPHQWHD&RPSDQKLDFHVVDUiDVXDRSH HOHV L 7HUPR $GLWLYR 0RGLÀFDWLYR Q  Em fevereiro de 2012, foi RVTXDLVIRUDPDFROKLGRVHPGHDJRVWRGHSDUDFRUULJLUSHTXHQR
ração de concessão e entrará em dormência. O Poder Concedente transfe- recebida pela Companhia solicitação da ARTESP para apresentação de erro material. Em 18 de setembro de 2017, a Companhia apresentou recurULXj&RPSDQKLDRVLPyYHLVHGHPDLVEHQVTXHHVWDYDPHPVHXSRGHUDWp respectiva defesa prévia em processo administrativo, referente ao Termo so de apelação. Em 21 de maio de 2018, o Estado de São Paulo e a ARa assinatura do contrato de concessão, sendo responsabilidade desta zelar $GLWLYR 0RGLÀFDWLYR Q  GH  GH GH]HPEUR GH  $SUHVHQWDGD 7(63UHTXHUHUDPDFRQFHVVmRGHWXWHODSURYLVyULDGHXUJrQFLDSDUDTXH
SHODLQWHJULGDGHGRVEHQVTXHOKHVIRUDPFHGLGRVDOpPGHID]HUQRYRVLQ manifestação, em 14 de dezembro de 2012, a Companhia foi novamente seja permitida a realização dos atos necessários para a preparação e
vestimentos para a construção ou melhorias das rodovias. Bens intimada a se pronunciar. Esse prazo permaneceu suspenso, por decisão
continua
Nota
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conclusão de certame licitatório para a exploração de serviço público da
malha rodoviária atualmente explorada pela Companhia. Em 8 de junho de
2018, a Companhia apresentou seus argumentos contra o referido pedido
de tutela de urgência pleiteado pelo Estado de São Paulo e pela ARTESP.
(PGHQRYHPEURGHIRLSURIHULGDGHFLVmRTXHLQGHIHULXDWXWHODGH
XUJrQFLDUHTXHULGDSHOR(VWDGRHSHOD$57(63$JXDUGDVHRMXOJDPHQWR
GRUHFXUVRGHDSHODomR$&RPSDQKLDSURS{VWDPEpPD$omRGH3URFHGL
mento Ordinário nº 0019867-63.2013.8.26.0053 visando a declaração de
nulidade do processo administrativo de invalidação de Termo Aditivo em
virtude (i) da impossibilidade de anulação unilateral de Termo Aditivo e MoGLÀFDWLYRELODWHUDO LL GDRFRUUrQFLDGHGHFDGrQFLDGRGLUHLWRGDDGPLQLVWUD
ção anular o Termo Aditivo; (iii) da existência de coisa julgada administrativa. Em 30 de outubro de 2014, foi proferida sentença julgando a ação parFLDOPHQWHSURFHGHQWH(PGHMDQHLURGHDFRQFHVVLRQiULDLQWHUS{V
recurso de apelação. O Estado de São Paulo e a ARTESP, em 29 de abril
de 2015, também interpuseram recurso de apelação. Em 26 de junho de
QDVHVVmRGHMXOJDPHQWRIRLQHJDGRSURYLPHQWRjDSHODomRGD&RP
SDQKLD(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDRS{VHPEDUJRVGHGH
claração, cujo julgamento foi iniciado na sessão de 10 de setembro de
2019, não tendo sido concluído até o momento. Em 2 de outubro de 2019,
o Estado de São Paulo e ARTESP também opuseram recurso de embargos
GHGHFODUDomRTXHDJXDUGDMXOJDPHQWR(PGHGH]HPEURGHIRL
SXEOLFDGRRDFyUGmRGRMXOJDPHQWRTXHUHMHLWRXRVHPEDUJRVGHGHFODUDomR
da Companhia e deu parcial acolhimento aos embargos de declaração da
$57(63(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDRS{VQRYRVHPEDU
JRV GH GHFODUDomR TXH DJXDUGDP MXOJDPHQWR ii. Reajuste Tarifário de
2013: (PIDFHGHGHFLVmRGR*RYHUQRGR(VWDGRGH6mR3DXORTXHGHFLGLX
não repassar aos usuários das rodovias estaduais os reajustes das tarifas
GHÀQLGRVSDUDGHMXOKRGHFRQIRUPHFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRHP
vigor, com o estabelecimento de medidas compensatórias consideradas
LQVXÀFLHQWHVSHOD&RPSDQKLDIRLSURSRVWDPHGLGDMXGLFLDOSOHLWHDQGRRLQ
WHJUDOUHHTXLOtEULRHFRQ{PLFRÀQDQFHLURGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmR SURFHV
so nº 1060269-33.2017.8.26.0053). Em 23 de setembro de 2020, o juiz
determinou a intimação das partes acerca do laudo pericial. Em 15 de outubro de 2020, a Companhia apresentou sua manifestação, em atendimento
jQRWLÀFDomR(PGHIHYHUHLURGHIRLSURIHULGRGHVSDFKRLQWLPDQGR
o perito a se manifestar sobre as impugnações ao laudo pericial. Em 14 de
julho de 2021, o perito apresentou seus esclarecimentos. iii. Alteração do
índice de reajuste de tarifas de pedágio: Em face da alteração dos índices de reajuste das tarifas de pedágio implementadas em 29 de junho de
QRTXDOIRL L DGRWDGRFRPRtQGLFHGHUHDMXVWHGDVWDULIDVGHSHGiJLR
GRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRDTXHOHTXHHQWUHR,*30HR,3&$DSUHVHQWDU
menor variação percentual no período compreendido entre a data do último
UHDMXVWHUHDOL]DGRHDGDWDGRUHDMXVWHTXHVHUiUHDOL]DGRH LL HVWDEHOHFL
GRSURFHGLPHQWRHIRUPDGHUHYLVmRFRQWUDWXDOSDUDYHULÀFDomRGDH[LVWrQ
FLD GH HYHQWXDO GHVHTXLOtEULR HFRQ{PLFRÀQDQFHLUR H VXD UHFRPSRVLomR
decorrentes da aplicação dessa alteração, caracterizou-se a ocorrência de
GHVHTXLOtEULR HFRQ{PLFRÀQDQFHLUR GR FRQWUDWR GH FRQFHVVmR D IDYRU GD
FRQFHVVLRQiULDFDVRVHYHULÀTXHGLIHUHQoDHQWUHRPRQWDQWHDQXDOGDUH
ceita de pedágio auferida por meio das tarifas reajustadas e efetivamente
FREUDGDVSHODFRQFHVVLRQiULDHRPRQWDQWHTXHWHULDVLGRUHFHELGRFDVRDV
tarifas tivessem sido reajustadas pela variação acumulada do IGP-M. Ante
a demora da ARTESP na instauração e implementação do primeiro processo administrativo tratando do biênio compreendido entre 1º de julho de
2013 e 30 de junho de 2015, a Companhia, em 12 de maio de 2017, ajuizou
ação de Procedimento Ordinário nº 1018929-12.2017.8.26.0053, contra a
$57(63HR(VWDGRGH6mR3DXORSOHLWHDQGRRUHHTXLOtEULRGHYLGRUHODWLYD
mente ao aludido período. Em 25 de junho de 2018, foi proferida sentença
de extinção do processo sem julgamento de mérito. Contra essa sentença,
a Companhia apresentou recurso de apelação em 26 de setembro de 2018,
TXHDJXDUGDMXOJDPHQWR(PGHIHYHUHLURGHIRLSXEOLFDGRDFyUGmR
TXHGHXSURYLPHQWRDRUHFXUVRGHDSHODomRGD&RPSDQKLDSDUDGHWHUPLQDU
DDQXODomRGDVHQWHQoDHRUHWRUQRGRVDXWRVjLQVWkQFLD(PGHDEULO
GHIRLFHUWLÀFDGRRWUkQVLWRHPMXOJDGRGRDFyUGmRHRVDXWRVIRUDP
UHPHWLGRVjLQVWkQFLD(PGHDJRVWRGHDSyVRUHFHELPHQWRGRV
DXWRVHPLQVWkQFLDIRLSURIHULGRRGHVSDFKRTXHGHIHULXDSURGXomRGH
prova pericial e determinou apresentação de determinados documentos por
parte do Estado de São Paulo e da ARTESP. Em 25 de março de 2020, as
SDUWHVUHTXHUHUDPDVXVSHQVmRGRIHLWRSRUGLDVWHQGRDWUDPLWDomRGR
processo sido retomada em 20 de maio de 2021. Processo encontra-se na
fase de instrução. Os acionistas controladores e a administração da ComSDQKLDUHLWHUDPDVXDFRQÀDQoDQRVSURFHGLPHQWRVOHJDLVYLJHQWHVDSOLFi
YHLVDRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmR$VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGD&RPSD
nhia não contemplam ajustes decorrentes deste processo, tendo em vista
TXHDWpDSUHVHQWHGDWDQmRKRXYHGHVIHFKRRXWHQGrQFLDGHVIDYRUiYHO
2. Principais práticas contábeis: As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas consistentemente nos exercícios apresentaGRVQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
a) Receitas de contratos com clientes: É aplicado um modelo de cinco etapas para contabilização de receitas decorrentes de contratos com
FOLHQWHVGHWDOIRUPDTXHXPDUHFHLWDpUHFRQKHFLGDSRUXPYDORUTXHUH
ÁHWH D FRQWUDSDUWLGD D TXH XPD HQWLGDGH HVSHUD WHU GLUHLWR HP WURFD GH
transferência de bens ou serviços para um cliente. As cinco etapas menFLRQDGDVDFLPDVmR  LGHQWLÀFDomRGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV  LGHQWL
ÀFDomRGDVREULJDo}HVGHGHVHPSHQKRGRFRQWUDWR  GHWHUPLQDomRGR
preço de transação; (4) alocação do preço da transação para obrigações
de performance e; (5) reconhecimento da receita. As receitas de pedágio,
VmRUHFRQKHFLGDVTXDQGRGDXWLOL]DomRSHORVXVXiULRVGDVURGRYLDV$VUH
FHLWDVDFHVVyULDVVmRUHFRQKHFLGDVTXDQGRGDSUHVWDomRGRVVHUYLoRV$
receita de aluguel oriunda de arrendamento operacional é reconhecida pelo
método linear durante o período de vigência do arrendamento. Receitas
GHFRQVWUXomRVHJXQGRD,&3& 5 TXDQGRDFRQFHVVLRQiULDSUHVWD
serviços de construção ou melhorias na infraestrutura, contabiliza receitas
HFXVWRVUHODWLYRVDHVWHVVHUYLoRVRVTXDLVVmRGHWHUPLQDGRVHPIXQomR
GRHVWiJLRGHFRQFOXVmRGDHYROXomRItVLFDGRWUDEDOKRFRQWUDWDGRTXHp
alinhada com a medição dos trabalhos realizados. Uma receita não é recoQKHFLGD VH Ki LQFHUWH]D VLJQLÀFDWLYD QD VXD UHDOL]DomR b) Instrumentos
ÀQDQFHLURV 5HFRQKHFLPHQWR H PHQVXUDomR LQLFLDO O contas a receber
de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na
GDWDHPTXHIRUDPRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVDWLYRVHSDVVLYRVÀQDQFHL
URVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHTXDQGRD&RPSDQKLDVHWRUQDUSDUWHGDV
GLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWR8PDWLYRÀQDQFHLUR DPHQRVTXH
VHMDXPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXPFRPSRQHQWHGHÀQDQFLDPHQWR
VLJQLÀFDWLYR RXSDVVLYRÀQDQFHLURpLQLFLDOPHQWHPHQVXUDGRDRYDORUMXVWR
mais ou menos, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transaomRTXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjVXDDTXLVLomRRXHPLVVmR8PFRQWDV
DUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXPFRPSRQHQWHVLJQLÀFDWLYRGHÀQDQFLDPHQWRp
mensurado inicialmente ao preço da operação. &ODVVLÀFDomR H PHQVXUD
omR VXEVHTXHQWH $WLYRV ÀQDQFHLURV No reconhecimento inicial, um ativo
ÀQDQFHLURpFODVVLÀFDGRFRPRPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR9-5
2VDWLYRVÀQDQFHLURVQmRVmRUHFODVVLÀFDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRUHFR
QKHFLPHQWRLQLFLDODQmRVHUTXHD&RPSDQKLDPXGHRPRGHORGHQHJyFLRV
SDUDDJHVWmRGHDWLYRVÀQDQFHLURVHQHVWHFDVRWRGRVRVDWLYRVÀQDQFHLURV
DIHWDGRV VmR UHFODVVLÀFDGRV QR SULPHLUR GLD GR SHUtRGR GH DSUHVHQWDomR
SRVWHULRUjPXGDQoDQRPRGHORGHQHJyFLRV8PDWLYRÀQDQFHLURpPHQVX
rado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for
GHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRDR9-5pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGH
QHJyFLRVFXMRREMHWLYRVHMDPDQWHUDWLYRVÀQDQFHLURVSDUDUHFHEHUÁX[RVGH
FDL[DFRQWUDWXDLVHVHXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtÀFDV
ÁX[RVGHFDL[DTXHVmRUHODWLYRVVRPHQWHDRSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMX
URVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR7RGRVRVDWLYRVÀQDQFHLURVQmRFODV
VLÀFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRVmRFODVVLÀFDGRVFRPRDR
9-5,VVRLQFOXLWRGRVRVDWLYRVÀQDQFHLURVGHULYDWLYRV1RUHFRQKHFLPHQWR
LQLFLDOD&RPSDQKLDSRGHGHVLJQDUGHIRUPDLUUHYRJiYHOXPDWLYRÀQDQFHLUR
TXH GH RXWUD IRUPD DWHQGD DRV UHTXLVLWRV SDUD VHU PHQVXUDGR DR FXVWR
DPRUWL]DGRFRPRDR9-5VHLVVRHOLPLQDURXUHGX]LUVLJQLÀFDWLYDPHQWHXP
GHVFDVDPHQWR FRQWiELO TXH GH RXWUD IRUPD VXUJLULD  $WLYRV ÀQDQFHLURV 
$YDOLDomRGRPRGHORGHQHJyFLR A Companhia realiza uma avaliação do
REMHWLYRGRPRGHORGHQHJyFLRVHPTXHXPDWLYRÀQDQFHLURpPDQWLGRHP
FDUWHLUDSRUTXHLVVRUHÁHWHPHOKRUDPDQHLUDSHODTXDORQHJyFLRpJHULGR
H DV LQIRUPDo}HV VmR IRUQHFLGDV j $GPLQLVWUDomR $V LQIRUPDo}HV FRQVL
GHUDGDVLQFOXHPDVSROtWLFDVHREMHWLYRVHVWLSXODGRVSDUDDFDUWHLUDHR
IXQFLRQDPHQWR SUiWLFR GHVVDV SROtWLFDV (OHV LQFOXHP D TXHVWmR GH VDEHU
se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de
MXURVFRQWUDWXDLVDPDQXWHQomRGHXPGHWHUPLQDGRSHUÀOGHWD[DGHMXURV
DFRUUHVSRQGrQFLDHQWUHDGXUDomRGRVDWLYRVÀQDQFHLURVHDGXUDomRGH
passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de
ÁX[RV GH FDL[D SRU PHLR GD YHQGD GH DWLYRV  FRPR R GHVHPSHQKR GD
FDUWHLUDpDYDOLDGRHUHSRUWDGRj$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRVULVFRV

TXH DIHWDP R GHVHPSHQKR GR PRGHOR GH QHJyFLRV H R DWLYR ÀQDQFHLUR
PDQWLGRQDTXHOHPRGHORGHQHJyFLRV HDPDQHLUDFRPRDTXHOHVULVFRVVmR
JHUHQFLDGRVFRPRRVJHUHQWHVGRQHJyFLRVmRUHPXQHUDGRVSRUH[HP
plo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos
ÁX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVREWLGRVHDIUHTXrQFLDRYROXPHHRPRPHQWR
GDV YHQGDV GH DWLYRV ÀQDQFHLURV QRV SHUtRGRV DQWHULRUHV RV PRWLYRV GH
tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de
DWLYRVÀQDQFHLURVSDUDWHUFHLURVHPWUDQVDo}HVTXHQmRVHTXDOLÀFDPSDUD
o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos
ÀQDQFHLURV PDQWLGRV SDUD QHJRFLDomR RX JHUHQFLDGRV FRP GHVHPSHQKR
avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio
do resultado. $WLYRVÀQDQFHLURVDYDOLDomRVREUHVHRVÁX[RVGHFDL[DFRQ
WUDWXDLVVmRVRPHQWHSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHGHMXURV3DUDÀQVGHVVD
DYDOLDomRR¶SULQFLSDO·pGHÀQLGRFRPRRYDORUMXVWRGRDWLYRÀQDQFHLURQR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO2V¶MXURV·VmRGHÀQLGRVFRPRXPDFRQWUDSUHVWDomR
pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor
principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos ouWURVULVFRVHFXVWRVEiVLFRVGHHPSUpVWLPRV SRUH[HPSORULVFRGHOLTXLGH]
e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia
FRQVLGHUD RV WHUPRV FRQWUDWXDLV GR LQVWUXPHQWR SDUD DYDOLDU VH RV ÁX[RV
de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso
LQFOXLDDYDOLDomRVREUHVHRDWLYRÀQDQFHLURFRQWpPXPWHUPRFRQWUDWXDO
TXHSRGHULDPXGDURPRPHQWRRXRYDORUGRVÁX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
GHIRUPDTXHHOHQmRDWHQGHULDHVVDFRQGLomR$RID]HUHVVDDYDOLDomRD
&RPSDQKLDFRQVLGHUDHYHQWRVFRQWLQJHQWHVTXHPRGLÀTXHPRYDORURXR
DpSRFDGRVÁX[RVGHFDL[DWHUPRVTXHSRVVDPDMXVWDUDWD[DFRQWUDWXDO
LQFOXLQGRWD[DVYDULiYHLVRSUpSDJDPHQWRHDSURUURJDomRGRSUD]RH
RVWHUPRVTXHOLPLWDPRDFHVVRGD&RPSDQKLDDÁX[RVGHFDL[DGHDWLYRV
HVSHFtÀFRV SRUH[HPSOREDVHDGRVQDSHUIRUPDQFHGHXPDWLYR 2SDJD
mento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e
juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o
TXHSRGHLQFOXLUXPDFRPSHQVDomRUD]RiYHOSHODUHVFLVmRDQWHFLSDGDGR
FRQWUDWR$OpPGLVVRFRPUHODomRDXPDWLYRÀQDQFHLURDGTXLULGRSRUXP
YDORUPHQRURXPDLRUGRTXHRYDORUQRPLQDOGRFRQWUDWRDSHUPLVVmRRXD
H[LJrQFLDGHSUpSDJDPHQWRSRUXPYDORUTXHUHSUHVHQWHRYDORUQRPLQDO
GRFRQWUDWRPDLVRVMXURVFRQWUDWXDLV TXHWDPEpPSRGHLQFOXLUFRPSHQVD
ção razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não
pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do
SUpSDJDPHQWRIRULQVLJQLÀFDQWHQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
$WLYRVÀQDQFHLURV0HQVXUDomRVXEVHTXHQWHHJDQKRVHSHUGDV
$WLYRVÀQDQ (VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRYDORU
ceiros a VJR MXVWR2UHVXOWDGROtTXLGRLQFOXLQGRMXURVRXUHFHLWDGHGLYL
dendos, é reconhecido no resultado.
$WLYRVÀQDQ (VVHVDWLYRVVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVDRFXVWR
ceiros a custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo
amortizado
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita
de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são
UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR 4XDOTXHU JDQKR RX SHUGD QR
desreconhecimento é reconhecido no resultado.
'HVUHFRQKHFLPHQWR $WLYRV ÀQDQFHLURV A Companhia desreconhece um
DWLYRÀQDQFHLURTXDQGRRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVDRVÁX[RVGHFDL[DGRDWLYR
H[SLUDPRXWUDQVIHUHRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVGHUHFHELPHQWRDRVÁX[RVGH
FDL[D FRQWUDWXDLV VREUH XP DWLYR ÀQDQFHLUR HP XPD WUDQVDomR HP TXH
 VXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYRÀ
QDQFHLURVmRWUDQVIHULGRVRXD&RPSDQKLDQHPWUDQVIHUHQHPPDQWpP
VXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYRÀQDQ
FHLURHWDPEpPQmRUHWpPRFRQWUROHVREUHRDWLYRÀQDQFHLUR$&RPSDQKLD
UHDOL]DWUDQVDo}HVHPTXHWUDQVIHUHDWLYRVUHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWUL
monial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefíFLRVGRVDWLYRVWUDQVIHULGRV1HVVHVFDVRVRVDWLYRVÀQDQFHLURVQmRVmR
desreconhecidos. 3DVVLYRV ÀQDQFHLURV A Companhia desreconhece um
SDVVLYRÀQDQFHLURTXDQGRVXDREULJDomRFRQWUDWXDOpUHWLUDGDFDQFHODGD
RX H[SLUD $ &RPSDQKLD WDPEpP GHVUHFRQKHFH XP SDVVLYR ÀQDQFHLUR
TXDQGRRVWHUPRVVmRPRGLÀFDGRVHRVÁX[RVGHFDL[DGRSDVVLYRPRGLÀ
FDGRVmRVXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHVFDVRHPTXHXPQRYRSDVVLYRÀQDQ
FHLUREDVHDGRQRVWHUPRVPRGLÀFDGRVpUHFRQKHFLGRDYDORUMXVWR1RGHV
UHFRQKHFLPHQWRGHXPSDVVLYRÀQDQFHLURDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUFRQWiELO
H[WLQWR H D FRQWUDSUHVWDomR SDJD LQFOXLQGR DWLYRV WUDQVIHULGRV TXH QmR
transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado.
&RPSHQVDomR 2V DWLYRV RX SDVVLYRV ÀQDQFHLURV VmR FRPSHQVDGRV H R
YDORUOtTXLGRDSUHVHQWDGRQREDODQoRSDWULPRQLDOTXDQGRHVRPHQWHTXDQ
do, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de
FRPSHQVDURVYDORUHVHWHQKDDLQWHQomRGHOLTXLGiORVHPXPDEDVHOtTXL
GDRXGHUHDOL]DURDWLYRHOLTXLGDURSDVVLYRVLPXOWDQHDPHQWHc) Caixa e
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV&DL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDEUDQJHPVDOGRVGHFDL[DHDSOLFD
o}HV ÀQDQFHLUDV FRP FRQYHUVLELOLGDGH LPHGLDWD H ULVFR LQVLJQLÀFDQWH GH
PXGDQoD GH YDORU 6mR UHFXUVRV PDQWLGRV FRP D ÀQDOLGDGH GH DWHQGHU
compromissos de curto prazo. Além dos critérios acima, utiliza-se como
SDUkPHWURGHFODVVLÀFDomRDVVDtGDVGHUHFXUVRVSUHYLVWDVSDUDRVSUy[L
PRVPHVHVDSDUWLUGDGDWDGDDYDOLDomR$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV5HIH
UHVH DRV GHPDLV LQYHVWLPHQWRV ÀQDQFHLURV QmR HQTXDGUDGRV QRV LWHQV
acima mencionados. d) Custo de transação na emissão de títulos de
dívida: Os custos incorridos na captação de recursos junto a terceiros são
DSURSULDGRV DR UHVXOWDGR HP IXQomR GD ÁXrQFLD GR SUD]R FRP EDVH QR
PpWRGR GR FXVWR DPRUWL]DGR TXH FRQVLGHUD D 7D[D ,QWHUQD GH 5HWRUQR
7,5 GDRSHUDomRSDUDDDSURSULDomRGRVHQFDUJRVÀQDQFHLURVGXUDQWHD
YLJrQFLDGDRSHUDomR$WD[DLQWHUQDGHUHWRUQRFRQVLGHUDWRGRVRVÁX[RV
GHFDL[DGHVGHRYDORUOtTXLGRUHFHELGRSHODFRQFUHWL]DomRGDWUDQVDomR
DWpWRGRVRVSDJDPHQWRVHIHWXDGRVRXDHIHWXDUSDUDDOLTXLGDomRGHVVD
transação. e) Ativo imobilizado: 5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR2DWLYR
LPRELOL]DGRpPHQVXUDGRDRFXVWRKLVWyULFRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomRGH
bens, deduzido das depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment  DFXPXODGDV TXDQGR QHFHVViULR 2V FXVWRV
GRVDWLYRVLPRELOL]DGRVVmRFRPSRVWRVSHORVJDVWRVTXHVmRGLUHWDPHQWH
DWULEXtYHLV j DTXLVLomRFRQVWUXomR GRV DWLYRV LQFOXLQGR FXVWRV GRV PDWH
ULDLVGHPmRGHREUDGLUHWDHTXDLVTXHURXWURVFXVWRVSDUDFRORFDURDWLYR
QRORFDOHHPFRQGLomRQHFHVViULDSDUDTXHHVVHVSRVVDPRSHUDU$OpP
GLVVRSDUDRVDWLYRVTXDOLÀFiYHLVRVFXVWRVGHHPSUpVWLPRVVmRFDSLWDOL]D
dos. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis,
elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de
LPRELOL]DGR2XWURVJDVWRVVmRFDSLWDOL]DGRVDSHQDVTXDQGRKiXPDXPHQ
WR QRV EHQHItFLRV HFRQ{PLFRV GR LWHP GR LPRELOL]DGR D TXH VH UHIHUHP
caso contrário, são reconhecidos no resultado como despesas. Ganhos e
perdas na alienação de um item do imobilizado apurados pela comparação
entre os recursos advindos de alienação com o valor contábil do mesmo
são reconhecidos no resultado em outras receitas/despesas operacionais.
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido
FRPRWDOFDVRVHMDSURYiYHOTXHVHMDPLQFRUSRUDGRVEHQHItFLRVHFRQ{PL
FRVDHOHHTXHRVHXFXVWRSRVVDVHUPHGLGRGHIRUPDFRQÀiYHO2YDORU
FRQWiELO GR FRPSRQHQWH TXH WHQKD VLGR UHSRVWR SRU RXWUR p EDL[DGR 2V
FXVWRVGHPDQXWHQomRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRTXDQGRLQFRUULGRV
'HSUHFLDomR$GHSUHFLDomRpFRPSXWDGDSHORPpWRGROLQHDUjVWD[DVFRQ
VLGHUDGDVFRPSDWtYHLVFRPDYLGD~WLOHFRQ{PLFDHRXRSUD]RGHFRQFHV
são, dos dois o menor. As principais taxas de depreciação estão demonstradas na nota explicativa nº 11. Os métodos de depreciação, as vidas úteis
e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício social
e eventuais ajustes são reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis. f) Ativos intangíveis: A Companhia possui os seguintes ativos inWDQJtYHLV'LUHLWRGHXVRHFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWRGHVLVWHPDVLQIRU
PDWL]DGRV6mRGHPRQVWUDGRVDRFXVWRGHDTXLVLomRGHGX]LGRVGDDPRUWL
]DomRFDOFXODGDGHDFRUGRFRPDJHUDomRGHEHQHItFLRHFRQ{PLFRHVWLPD
GD'LUHLWRGHH[SORUDomRGHLQIUDHVWUXWXUDYLGHLWHP´Oµ2VDWLYRVHPIDVH
GH FRQVWUXomR VmR FODVVLÀFDGRV FRPR ,QIUDHVWUXWXUD HP FRQVWUXomR 2V
DWLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOGHÀQLGDVmRPRQLWRUDGRVVREUHDH[LVWrQFLD
GHTXDOTXHULQGLFDWLYRVREUHDSHUGDGHYDORUUHFXSHUiYHO&DVRWDLVLQGLFD
tivos existam, a Companhia efetua o teste de valor recuperável. g) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): $WLYRVÀQDQFHLURVQmR
GHULYDWLYRV$&RPSDQKLDUHFRQKHFHSURYLV}HVSDUDSHUGDVHVSHUDGDVGH
FUpGLWRVREUHDWLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR$VSURYL
V}HVSDUDSHUGDGHDWLYRVÀQDQFHLURVDUHFHEHUGR3RGHU&RQFHGHQWHRX
FRP FRPSRQHQWH VLJQLÀFDWLYR GH ÀQDQFLDPHQWR VmR PHQVXUDGDV SDUD 
PHVHV H[FHWR VH R ULVFR GH FUpGLWR WHQKD DXPHQWDGR VLJQLÀFDWLYDPHQWH
TXDQGRDSHUGDHVSHUDGDSDVVDULDDVHUPHQVXUDGDSDUDDYLGDLQWHLUDGR
ativo. As perdas de crédito esperadas para 12 meses são perdas de crédito
TXHUHVXOWDPGHSRVVtYHLVHYHQWRVGHLQDGLPSOrQFLDGHQWURGHPHVHV
após a data do balanço (ou em um período mais curto, caso a vida espera-

GDGRLQVWUXPHQWRVHMDPHQRUGRTXHPHVHV $VSURYLV}HVSDUDSHUGDV
FRPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPFRPSRQHQWHVLJQLÀFDWLYRGHÀQDQFLD
PHQWRVmRPHQVXUDGDVDXPYDORULJXDOjSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUD
DYLGDLQWHLUDGRLQVWUXPHQWRDVTXDLVUHVXOWDPGHWRGRVRVSRVVtYHLVHYHQ
WRVGHLQDGLPSOHPHQWRDRORQJRGDYLGDHVSHUDGDGRLQVWUXPHQWRÀQDQFHL
ro. O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito espeUDGDpRSHUtRGRFRQWUDWXDOPi[LPRGXUDQWHRTXDOD&RPSDQKLDHVWiH[
posto ao risco de crédito. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo
ÀQDQFHLURDXPHQWRXVLJQLÀFDWLYDPHQWHGHVGHRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHDR
estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informao}HV UD]RiYHLV H SDVVtYHLV GH VXSRUWH TXH VmR UHOHYDQWHV H GLVSRQtYHLV
VHPFXVWRRXHVIRUoRH[FHVVLYR,VVRLQFOXLLQIRUPDo}HVHDQiOLVHVTXDQWL
WDWLYDVHTXDOLWDWLYDVFRPEDVHQDH[SHULrQFLDKLVWyULFDGD&RPSDQKLDQD
avaliação de crédito e considerando informações prospectivas (forward-looking $&RPSDQKLDFRQVLGHUDXPDWLYRÀQDQFHLURFRPRLQDGLPSOHQWHTXDQ
GReSRXFRSURYiYHOTXHRGHYHGRUSDJXHLQWHJUDOPHQWHVXDVREULJDo}HV
de crédito a Companhia; ou - O contas a receber de clientes estiver vencido
há mais de 90 dias. As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. Quando aplicável, as perdas
GHFUpGLWRVmRPHQVXUDGDVDYDORUSUHVHQWHSHODGLIHUHQoDHQWUHRVÁX[RV
de caixa a receber devidos a Companhia de acordo com o contrato e os
ÁX[RVGHFDL[DTXHD&RPSDQKLDHVSHUDUHFHEHU$VSHUGDVGHFUpGLWRHV
SHUDGDVVmRGHVFRQWDGDVSHODWD[DGHMXURVHIHWLYDGRDWLYRÀQDQFHLUR2
YDORUFRQWiELOEUXWRGHXPDWLYRÀQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRD&RPSDQKLD
QmRWHPH[SHFWDWLYDUD]RiYHOGHUHFXSHUDURDWLYRÀQDQFHLURHPVXDWRWDOL
GDGHRXHPSDUWH1RHQWDQWRRVDWLYRVÀQDQFHLURVEDL[DGRVSRGHPDLQGD
HVWDUVXMHLWRVjH[HFXomRGHFUpGLWRSDUDRFXPSULPHQWRGRVSURFHGLPHQ
tos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. A provisão para
SHUGDVSDUDDWLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRpGHGX
]LGDGRYDORUFRQWiELOEUXWRGRVDWLYRVHGHELWDGDQRUHVXOWDGR$WLYRVQmR
ÀQDQFHLURV2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVDWLYRVQmRÀQDQFHLURVVmRUHYLVWRVD
cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor
UHFXSHUiYHO H FDVR VHMD FRQVWDWDGR TXH R DWLYR HVWi impaired, um novo
valor do ativo é determinado. A Companhia determina o valor em uso do
DWLYRWHQGRFRPRUHIHUrQFLDRYDORUSUHVHQWHGDVSURMHo}HVGRVÁX[RVGH
caixa esperados, com base nos orçamentos aprovados pela Administração,
QDGDWDGDDYDOLDomRDWpDGDWDÀQDOGRSUD]RGHFRQFHVVmRFRQVLGHUDQGR
WD[DVGHGHVFRQWRVTXHUHÁLWDPRVULVFRVHVSHFtÀFRVUHODFLRQDGRVDFDGD
unidade geradora de caixa. Durante a projeção, as premissas chaves conVLGHUDGDVHVWmRUHODFLRQDGDVjHVWLPDWLYDGHWUiIHJRGRSURMHWRGHLQIUDHV
WUXWXUDGHWLGDDRVtQGLFHVTXHUHDMXVWDPDVWDULIDVDRFUHVFLPHQWRGR3UR
GXWR,QWHUQR%UXWR 3,% HjUHVSHFWLYDHODVWLFLGDGHDR3,%GHFDGDQHJyFLR
FXVWRVRSHUDFLRQDLVLQÁDomRLQYHVWLPHQWRGHFDSLWDOHWD[DVGHGHVFRQWRV
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado
caso o valor contábil de um ativo exceda seu valor recuperável estimado. O
valor recuperável de um ativo é o maior entre o seu valor em uso e o seu
YDORUMXVWRPHQRVFXVWRVSDUDYHQGHU2YDORUHPXVRpEDVHDGRHPÁX[RV
de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa
GHGHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHÁLWDDVDYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFD
GR GR YDORU GR GLQKHLUR QR WHPSR H RV ULVFRV HVSHFtÀFRV GR DWLYR 8PD
perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida.
Quanto aos demais ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em
SHUtRGRVDQWHULRUHVVmRDYDOLDGDVDFDGDGDWDGHDSUHVHQWDomRSDUDTXDLV
TXHULQGLFDo}HVGHTXHDSHUGDWHQKDDXPHQWDGRGLPLQXtGRRXQmRPDLV
exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas
estimativas usadas para determinar o valor recuperável, somente na condiomRHPTXHRYDORUFRQWiELOGRDWLYRQmRH[FHGDRYDORUFRQWiELOTXHWHULD
VLGRDSXUDGROtTXLGRGHGHSUHFLDomRRXDPRUWL]DomRFDVRDSHUGDGHYDORU
não tivesse sido reconhecida. h) Provisões: Uma provisão é reconhecida
QREDODQoRSDWULPRQLDOTXDQGRD&RPSDQKLDSRVVXLXPDREULJDomROHJDORX
QmR IRUPDOL]DGD FRQVWLWXtGD FRPR UHVXOWDGR GH XP HYHQWR SDVVDGR TXH
SRVVD VHU HVWLPDGD GH PDQHLUD FRQÀiYHO H p SURYiYHO TXH XP UHFXUVR
HFRQ{PLFRVHMDUHTXHULGRSDUDVDOGDUDREULJDomR$VSURYLV}HVVmRDSXUD
GDVDWUDYpVGRGHVFRQWRGRVÁX[RVGHFDL[DIXWXURVHVSHUDGRVDXPDWD[D
DQWHVGHLPSRVWRVTXHUHÁHWHDVDYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGRTXDQWRDR
YDORUGRGLQKHLURQRWHPSRHULVFRVHVSHFtÀFRVSDUDRSDVVLYR2VFXVWRV
ÀQDQFHLURVLQFRUULGRVVmRUHJLVWUDGRVQRUHVXOWDGRi) Receitas e despesas
ÀQDQFHLUDV5HFHLWDVÀQDQFHLUDVFRPSUHHQGHPEDVLFDPHQWHRVMXURVSUR
YHQLHQWHVGHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVPXGDQoDVQRYDORUMXVWRGHLQVWUXPHQ
WRV ÀQDQFHLURV DWLYRV RV TXDLV VmR UHJLVWUDGRV DWUDYpV GR UHVXOWDGR GR
H[HUFtFLRHYDULDo}HVPRQHWiULDVSRVLWLYDVVREUHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV
SDVVLYRV$VGHVSHVDVÀQDQFHLUDVFRPSUHHQGHPEDVLFDPHQWHRVMXURVH
YDULDo}HVPRQHWiULDVVREUHSDVVLYRVÀQDQFHLURVHPXGDQoDVQRYDORUMXVWR
GHDWLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGR&XV
WRV GH HPSUpVWLPRV TXH QmR VHMDP GLUHWDPHQWH DWULEXtYHLV j DTXLVLomR
FRQVWUXomRRXSURGXomRGHDWLYRVTXDOLÀFiYHLVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXO
tado do exercício com base no método da taxa efetiva de juros. j) Benefícios a empregados: 3ODQRVGHFRQWULEXLomRGHÀQLGD8PSODQRGHFRQWUL
EXLomRGHÀQLGDpXPSODQRGHEHQHItFLRVSyVHPSUHJRVRERTXDOXPDHQ
WLGDGH SDJD FRQWULEXLo}HV À[DV SDUD XPD HQWLGDGH VHSDUDGD IXQGR GH
previdência) e não terá nenhuma obrigação de pagar valores adicionais. As
REULJDo}HVSRUFRQWULEXLo}HVDRVSODQRVGHSHQVmRGHFRQWULEXLomRGHÀQLGD
são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultaGRQRVSHUtRGRVGXUDQWHRVTXDLVVHUYLoRVVmRSUHVWDGRVSHORVHPSUHJD
GRV%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRV2EULJDo}HVGHEHQHItFLRV
de curto prazo a empregados são mensuradas em base não descontada e
são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. k) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a
contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base
QDVDOtTXRWDVGHDFUHVFLGDVGRDGLFLRQDOGHVREUHROXFURWULEX
tável excedente a R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre
ROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUROtTXLGRFRQVLGHUDQ
GR D FRPSHQVDomR GH SUHMXt]RV ÀVFDLV H EDVH QHJDWLYD GH FRQWULEXLomR
social, limitada a 30% do lucro real. O imposto corrente e o imposto diferido
VmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRDPHQRVTXHHVWHMDPUHODFLRQDGRVDLWHQV
UHFRQKHFLGRV GLUHWDPHQWH QR SDWULP{QLR OtTXLGR 2 LPSRVWR FRUUHQWH p R
LPSRVWRDSDJDUVREUHROXFURWULEXWiYHOGRH[HUFtFLRjVWD[DVYLJHQWHVQD
GDWDGHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV2LPSRVWRGLIHULGRp
UHFRQKHFLGRHPUHODomRjVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHQWUHRVYDORUHVFRQWi
EHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVSDUDÀQVFRQWiEHLVHRVFRUUHVSRQGHQWHVYDORUHV
XVDGRVSDUDÀQVGHWULEXWDomR$WLYRVHSDVVLYRVÀVFDLVGLIHULGRVVmRPHQ
VXUDGRVFRPEDVHQDVDOtTXRWDVTXHVHHVSHUDDSOLFDUjVGLIHUHQoDVWHP
SRUiULDVTXDQGRHODVIRUHPUHYHUWLGDVEDVHDQGRVHQDVDOtTXRWDVTXHIR
UDPGHFUHWDGDVDWpDGDWDGREDODQoRHUHÁHWHDLQFHUWH]DUHODFLRQDGDDR
tributo sobre o lucro, se houver. Na determinação do imposto de renda
corrente e diferido, a Companhia leva em consideração o impacto de incerWH]DVUHODWLYDVjVSRVLo}HVÀVFDLVWRPDGDVHVHRSDJDPHQWRDGLFLRQDOGH
LPSRVWRGHUHQGDHMXURVGHYHVHUUHDOL]DGR$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHD
SURYLVmR SDUD LPSRVWR GH UHQGD QR SDVVLYR HVWi DGHTXDGD HP UHODomR D
WRGRVRVH[HUFtFLRVÀVFDLVHPDEHUWREDVHDGDHPVXDDYDOLDomRGHGLYHU
VRVIDWRUHVLQFOXLQGRLQWHUSUHWDo}HVGDVOHLVÀVFDLVHH[SHULrQFLDSDVVDGD
(VVDDYDOLDomRpEDVHDGDHPHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVTXHSRGHPHQYROYHU
uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações poGHPVHUGLVSRQLELOL]DGDVTXHOHYDULDPD&RPSDQKLDDPXGDURVHXMXOJD
PHQWRTXDQWRjDGHTXDomRGDSURYLVmRH[LVWHQWHWDLVDOWHUDo}HVLPSDFWD
UmRDGHVSHVDFRPLPSRVWRGHUHQGDQRDQRHPTXHIRUHPUHDOL]DGDV2V
DWLYRVHSDVVLYRVÀVFDLVGLIHULGRVVmRFRPSHQVDGRVFDVRKDMDXPGLUHLWR
OHJDOGHFRPSHQVDUSDVVLYRVHDWLYRVÀVFDLVFRUUHQWHVUHODFLRQDGRVDLP
postos de renda, lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesPDHQWLGDGHVXMHLWDjWULEXWDomR2VLPSRVWRVDWLYRVGLIHULGRVGHFRUUHQWHV
de diferenças temporárias consideram a expectativa de geração de lucros
tributáveis futuros, fundamentados em estudo técnico de viabilidade aproYDGRSHODDGPLQLVWUDomRTXHFRQWHPSODPSUHPLVVDVTXHVmRDIHWDGDVSRU
condições futuras esperadas da economia e do mercado, além de premissas de crescimento da receita decorrente de cada atividade operacional da
&RPSDQKLD TXH SRGHP VHU LPSDFWDGRV SHODV UHGXo}HV RX FUHVFLPHQWRV
HFRQ{PLFRVDVWD[DVGHLQÁDomRHVSHUDGDVYROXPHGHWUiIHJRHQWUHRX
tras. O imposto diferido não é reconhecido para diferenças temporárias
VREUHRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHDWLYRVHSDVVLYRVHPXPDWUDQVDomRTXH
QmR VHMD XPD FRPELQDomR GH QHJyFLRV H TXH QmR DIHWH QHP R OXFUR RX
prejuízo tributável nem o resultado contábil. l) Contratos de concessão de
serviços - Direito de exploração de infraestrutura (ICPC 01 - R1): A infraestrutura, dentro do alcance da Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) Contratos de Concessão, não é registrada como ativo imobilizado do conFHVVLRQiULR SRUTXH R FRQWUDWR GH FRQFHVVmR SUHYr DSHQDV D FHVVmR GH
posse desses bens para a prestação de serviços públicos, sendo eles revertidos ao Poder Concedente após o encerramento do respectivo contrato.
O concessionário tem acesso para construir e/ou operar a infraestrutura
continua
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para a prestação dos serviços públicos em nome do concedente, nas condições previstas no contrato. Nos termos
dos contratos de concessão dentro do alcance da ICPC 01 (R1), o concessionário atua como prestador de serviço,
construindo ou melhorando a infraestrutura (serviços de construção ou melhoria) usada para prestar um serviço
público, além de operar e manter essa infraestrutura (serviços de operação) durante determinado prazo. Se o
concessionário presta serviços de construção ou melhoria, a remuneração recebida ou a receber pelo concessionário é registrada pelo valor justo. Essa remuneração pode corresponder a direito sobre um ativo intangível, um
DWLYRÀQDQFHLURRXDPERV2FRQFHVVLRQiULRUHFRQKHFHXPDWLYRLQWDQJtYHOjPHGLGDTXHUHFHEHRGLUHLWR DXWRUL
]DomR GHFREUDURVXVXiULRVSHODSUHVWDomRGRVVHUYLoRVS~EOLFRV2FRQFHVVLRQiULRUHFRQKHFHXPDWLYRÀQDQ
FHLURQDPHGLGDHPTXHWHPRGLUHLWRFRQWUDWXDOLQFRQGLFLRQDOGHUHFHEHUFDL[DRXRXWURDWLYRÀQDQFHLURGRFRQFH
GHQWHSHORVVHUYLoRVGHFRQVWUXomR7DLVDWLYRVÀQDQFHLURVVmRPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRQRUHFRQKHFLPHQWR
inicial e após são mensurados pelo custo amortizado. Caso a Companhia seja remunerada pelos serviços de
FRQVWUXomRSDUFLDOPHQWHDWUDYpVGHXPDWLYRÀQDQFHLURHSDUFLDOPHQWHSRUXPDWLYRLQWDQJtYHOHQWmRFDGDFRP
ponente da remuneração recebida ou a receber é registrado individualmente e é reconhecido inicialmente pelo
valor justo da remuneração recebida ou a receber. O direito de exploração de infraestrutura é oriundo dos dispêndios realizados na construção de obras de melhoria em troca do direito de cobrar os usuários pela utilização da
LQIUDHVWUXWXUD(VWHGLUHLWRpFRPSRVWRSHORFXVWRGDFRQVWUXomRVRPDGRjPDUJHPGHOXFURHDRVFXVWRVGRV
HPSUpVWLPRVDWULEXtYHLVDHVVHDWLYR$&RPSDQKLDHVWLPRXTXHHYHQWXDOPDUJHPOtTXLGDGHLPSRVWRVpLUUHOH
vante, considerando-a zero. A amortização do direito de exploração da infraestrutura é reconhecida no resultado
GRH[HUFtFLRGHDFRUGRFRPDFXUYDGHEHQHItFLRHFRQ{PLFRHVSHUDGRDRORQJRGRSUD]RGHFRQFHVVmRWHQGRVLGR
adotada a curva de tráfego estimada como base para a amortização. m) Arrendamento mercantil: O CPC 06
(R2) introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários.
No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou
FRQWpPXPDUUHQGDPHQWRVHRFRQWUDWRWUDQVIHULURGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXPDWLYRLGHQWLÀFDGRSRUXPSH
UtRGRGHWHPSRHPWURFDGHFRQWUDSUHVWDomR1RLQtFLRRXQDPRGLÀFDomRGHXPFRQWUDWRTXHFRQWpPXPFRPSR
nente de arrendamento, a Companhia aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento
com base em seus preços individuais. A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do arrendamento. Na data de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos a serem realizados durante o prazo do
DUUHQGDPHQWRHDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXHUHSUHVHQWDPRGLUHLWRGHXVRGRVDWLYRVVXEMDFHQWHV2VDWLYRVGH
GLUHLWRGHXVRVmRPHQVXUDGRVDRFXVWRGHGX]LGRVGHTXDOTXHUGHSUHFLDomRDFXPXODGDHSHUGDVSRUUHGXomRDR
YDORUUHFXSHUiYHOHDMXVWDGRVSRUTXDOTXHUQRYDUHPHQVXUDomRGRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR2FXVWRGRVDWL
vos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos
e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento
recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos e também estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Os pagamentos
GRDUUHQGDPHQWRLQFOXHP L SDJDPHQWRVÀ[RV LQFOXLQGRVXEVWDQFLDOPHQWHSDJDPHQWRVÀ[RV PHQRVTXDLVTXHU
LQFHQWLYRVGHDUUHQGDPHQWRDUHFHEHU LL SDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRTXHGHSHQGHPGHXPtQGLFHRX
WD[DYDORUHVHVSHUDGRVDVHUHPSDJRVVREJDUDQWLDVGHYDORUUHVLGXDO LLL YDORUHVTXHVHHVSHUDTXHVHMDPSD
gos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de valor residual; (iv) o preço de exercício da opção de compra
se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção; e (v) pagamentos de multas por rescisão do
DUUHQGDPHQWRVHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRUHÁHWLURDUUHQGDWiULRH[HUFHQGRDRSomRGHUHVFLQGLURDUUHQGDPHQWR
Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste correspondente ao valor
contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver
VLGRUHGX]LGRD]HUR$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXHQmRDWHQGHPjGHÀQLomRGHSURSULHGD
GHSDUDLQYHVWLPHQWRHP´DWLYRLPRELOL]DGRµHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRHP´HPSUpVWLPRVHÀQDQFLDPHQWRVµQR
balanço patrimonial. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua taxa
GHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOQDGDWDGHLQtFLRSRUTXHDWD[DGHMXURLPSOtFLWDQRDUUHQGDPHQWRQmRpIDFLOPHQWH
determinável. A Companhia determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias
IRQWHVH[WHUQDVGHÀQDQFLDPHQWRHID]HQGRDOJXQVDMXVWHVSDUDUHÁHWLURVWHUPRVGRFRQWUDWRHRWLSRGRDWLYRDU
UHQGDGR$SyVDGDWDGHLQtFLRRYDORUGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpDXPHQWDGRSDUDUHÁHWLURDFUpVFLPRGHMXURV
e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrenGDPHQWRpUHPHQVXUDGRVHKRXYHUXPDPRGLÀFDomRXPDPXGDQoDQRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRXPDDOWHUDomR
nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança
em um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação
de uma opção de compra do ativo subjacente. A Companhia não é obrigada a fazer ajustes para arrendamentos
HPTXHpXPDUUHQGDGRUH[FHWRTXDQGRpXPDUUHQGDGRULQWHUPHGLiULRHPXPVXEDUUHQGDPHQWRn) Adoção
inicial de normas novas e alterações: A Companhia adotou, inicialmente, a partir de 1º de janeiro de 2021, as
VHJXLQWHVQRYDVQRUPDV$VDOWHUDo}HVHP3URQXQFLDPHQWRVTXHHQWUDUDPHPYLJRUHPGHMDQHLURGH
QmRSURGX]LUDPLPSDFWRVUHOHYDQWHVQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDReforma da taxa de juros
GHUHIHUrQFLD$OWHUDo}HVDR&3&&3&&3&H&3&$VDOWHUDo}HVWUDWDPGHTXHVW}HVTXHSRGHP
DIHWDUDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVFRPRUHVXOWDGRGDUHIRUPDGDWD[DGHMXURVGHUHIHUrQFLDLQFOXLQGRRVHIHLWRV
GHPXGDQoDVQRVÁX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVRXUHODo}HVGHKHGJHGHFRUUHQWHVGDVXEVWLWXLomRGDWD[DGHMXURV
GHUHIHUrQFLDSRUXPDWD[DGHUHIHUrQFLDDOWHUQDWLYD$VDOWHUDo}HVIRUQHFHPH[SHGLHQWHSUiWLFRSDUDFHUWRVUHTXL
VLWRVGR&3&&3&&3&H&3&UHODFLRQDGRVDPXGDQoDVQDEDVHGHGHWHUPLQDomRGRVÁX[RVGH
FDL[D FRQWUDWXDLV GH DWLYRV H SDVVLYRV ÀQDQFHLURV H FRQWDELOLGDGH GH hedge. $UUHQGDPHQWRV  $OWHUDo}HV DR
CPC 06 (R2): 5HTXHULPHQWRVFRPRREMHWLYRGHIDFLOLWDUSDUDRVDUUHQGDWiULRVDFRQWDELOL]DomRGHHYHQWXDLVFRQ
cessões obtidas nos contratos de arrendamento em decorrência da COVID-19, tais como perdão, suspensão ou
PHVPR UHGXo}HV WHPSRUiULDV GH SDJDPHQWRV 2 H[SHGLHQWH SUiWLFR SHUPLWH TXH R DUUHQGDWiULR RSWH SRU QmR
DYDOLDUVHDFRQFHVVmRGHDOXJXHOUHODFLRQDGDj&29,'pXPDPRGLÀFDomRGHDUUHQGDPHQWR2DUUHQGDWiULR
TXHID]VXDRSomRGHYHUiFRQWDELOL]DUTXDOTXHUPXGDQoDQRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRUHVXOWDQWHGDFRQFHV
VmRGHDOXJXHOUHODFLRQDGDj&29,'DSOLFDQGRD&3&FRPRVHIRVVHXPDPRGLÀFDomRGHDUUHQGDPHQWR
Este expediente é aplicável apenas a concessões de aluguel ocorrida como resultado direto da COVID-19 e apeQDVVHWRGDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUIRUHPDWHQGLGDVD $PXGDQoDQRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRUHVXOWDQD
FRQWUDSUHVWDomRUHYLVDGDGHDUUHQGDPHQWRTXHpVXEVWDQFLDOPHQWHDPHVPDTXHRXPHQRUTXHDFRQWUDSUHVWD
omRGHDUUHQGDPHQWRLPHGLDWDPHQWHDQWHULRUjPXGDQoDE 4XDOTXHUUHGXomRQRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWR
afeta apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes de 30 de junho de 2021 (uma concessão de
aluguel atende essa condição se resultar em pagamentos de arrendamento menores em ou antes de 30 de junho
de 2021); e c) Não há nenhuma mudança substantiva nos outros termos e condições do arrendamento. o) Novas
normas ainda não efetivas: 8PDVpULHGHQRYDVQRUPDVVHUmRHIHWLYDVSDUDH[HUFtFLRVÀQGRVDSyVGHGH]HP
EURGH$&RPSDQKLDQmRDGRWRXHVVDVQRUPDVQDSUHSDUDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV$VVH
JXLQWHVQRUPDVDOWHUDGDVQmRGHYHUmRWHUXPLPSDFWRVLJQLÀFDWLYRQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
 %HQHItFLRVUHODFLRQDGRVj&29,'FRQFHGLGRVSDUDDUUHQGDWiULRVHPFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR DOWHUDomR
DR&3& DSyVGHMXQKRGH&RQWUDWRV2QHURVRV&XVWRVSDUDFXPSULUXPFRQWUDWR DOWHUDo}HVDR
&3& ,PRELOL]DGR5HFHLWDVDQWHVGRXVRSUHWHQGLGRDOWHUDo}HVDR&3&5HIHUrQFLDVjHVWUXWXUDFRQ
FHLWXDODOWHUDo}HVDR&3& &ODVVLÀFDomRGRSDVVLYRHPFLUFXODQWHRXQmRFLUFXODQWHDOWHUDo}HVDR&3&
'LYXOJDomRGHSROtWLFDVFRQWiEHLVDOWHUDo}HVDR&3&'HÀQLomRGHHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVDOWHUDo}HVDR
&3&H,PSRVWRGLIHULGRUHODFLRQDGRDDWLYRVHSDVVLYRVGHFRUUHQWHVGHXPD~QLFDWUDQVDomR $OWHUDo}HVDR
CPC 32).
 $SUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV 'HFODUDomR GH FRQIRUPLGDGH FRP UHODomR jV QRUPDV GR
&3& $VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
%5*$$3 $$GPLQLVWUDomRDÀUPDTXHWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHL
UDVHVWmRGLYXOJDGDVHVRPHQWHHODVHVWmRVHQGRHYLGHQFLDGDVHFRUUHVSRQGHPjVXWLOL]DGDVSRUHODQDVXD
gestão. Em 25 de março de 2022, foi autorizada pela Administração da Companhia a emissão das demonstrações
ÀQDQFHLUDVBase de mensuração: $VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFR
FRPH[FHomRGRV,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGR0RHGDIXQFLRQDOH
moeda de apresentação: $VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVVmRDSUHVHQWDGDVHP5HDLVTXHpDPRHGDIXQFLRQDO
da Companhia. Todos os saldos apresentados em Reais nestas demonstrações foram arredondados para o milhar
PDLVSUy[LPRH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPDUso de estimativas e julgamentos: A preparação das dePRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVH[LJHTXHD$GPLQLVWUDomRIDoDMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVTXHDIHWDPDDSOL
cação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas periodicamente pela Administração
GD&RPSDQKLDVHQGRDVDOWHUDo}HVUHFRQKHFLGDVQRSHUtRGRHPTXHDVHVWLPDWLYDVVmRUHYLVDGDVHHPTXDLV
TXHUSHUtRGRVIXWXURVDIHWDGRV$VLQIRUPDo}HVVREUHMXOJDPHQWRVFUtWLFRVUHIHUHQWHVjVSROtWLFDVFRQWiEHLVDGRWD
GDVHRXLQFHUWH]DVVREUHDVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVUHOHYDQWHVHVWmRLQFOXtGDVQDVVHJXLQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV
Nota
8b Impostos diferidos
12 Intangível e infraestrutura em construção
13 Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
 ,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV
4. Determinação dos valores justos: Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a deterPLQDomRGRYDORUMXVWRWDQWRSDUDRVDWLYRVHSDVVLYRVÀQDQFHLURVFRPRSDUDRVQmRÀQDQFHLURV2VYDORUHVMXVWRV
têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando
aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas
QDVQRWDVHVSHFtÀFDVjTXHOHDWLYRRXSDVVLYR&DL[DVHEDQFRV2VYDORUHVMXVWRVGHVVHVDWLYRVÀQDQFHLURVVmR
LJXDLVDRVYDORUHVFRQWiEHLVGDGDVXDOLTXLGH]LPHGLDWD$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV2YDORUMXVWRGHDWLYRVÀQDQFHL
ros mensurados pelo valor justo por meio do resultado é apurado por referência aos seus preços de fechamento
QD GDWD GH DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV  3DVVLYRV ÀQDQFHLURV QmR GHULYDWLYRV 2 YDORU MXVWR
GHWHUPLQDGRSDUDÀQVGHUHJLVWURFRQWiELOHRXGLYXOJDomRpFDOFXODGREDVHDQGRVHQRYDORUSUHVHQWHGRVÁX[RV
de caixa futuros projetados. As taxas utilizadas nos cálculos foram obtidas de fontes públicas (B3 e Bloomberg).
*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVÀQDQFHLURV9LVmRJHUDOA Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos
DGYLQGRVGRXVRGHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVD 5LVFRGHFUpGLWRE 5LVFRGHWD[DVGHMXURVHLQÁDomRF 5LVFRGH
HVWUXWXUDGHFDSLWDO RXULVFRÀQDQFHLUR HOLTXLGH] A seguir estão apresentadas as informações sobre a exposição
da Companhia a cada um dos riscos supramencionados e os objetivos, políticas e processos para a mensuração
HJHUHQFLDPHQWRGHULVFRHFDSLWDO'LYXOJDo}HVTXDQWLWDWLYDVDGLFLRQDLVVmRLQFOXtGDVDRORQJRGHVWDVGHPRQV
WUDo}HVÀQDQFHLUDVD 5LVFRGHFUpGLWRDecorre da possibilidade de a Companhia e suas investidas sofrerem
perdas decorrentes da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contraSDUWHVRXGHLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLUDVGHSRVLWiULDVGHUHFXUVRVRXGHLQYHVWLPHQWRVÀQDQFHLURV3DUDPLWLJDUHVVHV
ULVFRVDGRWDVHFRPRSUiWLFDDDQiOLVHGDVVLWXDo}HVÀQDQFHLUDHSDWULPRQLDOGDVFRQWUDSDUWHVDVVLPFRPRD
GHÀQLomRGHOLPLWHVGHFUpGLWRHDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWHGDVSRVLo}HVHPDEHUWR1RTXHWDQJHjVLQVWL
WXLo}HVÀQDQFHLUDVVRPHQWHVmRUHDOL]DGDVRSHUDo}HVFRPLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLUDVGHEDL[RULVFRDYDOLDGDVSRU
agências de rating. E 5LVFRGHWD[DVGHMXURVHLQÁDomRDecorre da possibilidade de sofrer redução nos ganhos
RX SHUGDV GHFRUUHQWHV GH RVFLODo}HV GH WD[DV GH MXURV LQFLGHQWHV VREUH VHXV DWLYRV H SDVVLYRV ÀQDQFHLURV $
&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDWD[DVGHMXURVÁXWXDQWHVSULQFLSDOPHQWHUHODFLRQDGDVjVYDULDo}HV  &',UHODWLYRjV
GHErQWXUHVHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV$VWD[DVGHMXURVQDVDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVVmRHPVXDPDLRULDYLQFXODGDVj
variação do CDI. Detalhamentos a esse respeito podem ser obtidos nas notas explicativas nº 6, 14 e 19. As tarifas
GDFRQFHVVmRGD&RPSDQKLDVmRUHDMXVWDGDVSRUtQGLFHVGHLQÁDomRc) Risco de estrutura de capital (ou risco
ÀQDQFHLUR HOLTXLGH]Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital

GHWHUFHLURVTXHD&RPSDQKLDHVXDVLQYHVWLGDVID]HPSDUDÀQDQFLDUVXDVRSHUDo}HV3DUDPLWLJDURVULVFRVGH
OLTXLGH]HRWLPL]DURFXVWRPpGLRSRQGHUDGRGRFDSLWDOVmRPRQLWRUDGRVSHUPDQHQWHPHQWHRVQtYHLVGHHQGLYLGD
mento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de índices (covenants) previstos em contratos de
HPSUpVWLPRVÀQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV$$GPLQLVWUDomRDYDOLDTXHD&RPSDQKLDHVXDVLQYHVWLGDVJR]DPGH
capacidade para manter a continuidade operacional dos negócios, em condições de normalidade. Informações soEUHRVYHQFLPHQWRVGRVLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVSDVVLYRVSRGHPVHUREWLGDVQDVUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
2TXDGURVHJXLQWHDSUHVHQWDRVSDVVLYRVÀQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVSRUIDL[DVGHYHQFLPHQWRFRUUHVSRQGHQWHV
ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual de vencimento. Esses valores são brutos e
QmRGHVFRQWDGRVHLQFOXHPSDJDPHQWRGHMXURVFRQWUDWXDLV
0HQRVGHDQR
Entre 1 e 2 anos
Fornecedores - partes relacionadas
266
Fornecedores e outras contas a pagar
8.573
20
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
2021
2020
Caixa e bancos
3.356
2.798
87.259
45.906
Fundos de investimentos
90.615
48.704
7RWDO&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
2021
2020
Circulante
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
38.367
Fundos de investimentos e CDB
38.367
7RWDO&LUFXODQWH
$VDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVIRUDPUHPXQHUDGDVjWD[DPpGLDGHGR&',HTXLYDOHQWHDDD 
GR&',HTXLYDOHQWHDDDHPPpGLDHPGHGH]HPEURGH 
7. Contas a Receber
2021
2020
Circulante
3HGiJLRHOHWU{QLFR D
29.571
21.847
652
487
Receitas acessórias (b)
30.223
22.334
(8)
Provisão para perda esperada - contas a receber (c)
30.223
22.326
Idade de vencimento dos títulos
2021
2020
Créditos a vencer
30.211
22.259
Créditos vencidos até 60 dias
12
37
Créditos vencidos de 61 a 90 dias
30
8
Créditos vencidos de 91 a 180 dias
30.223
22.334
D &UpGLWRVDUHFHEHUGHFRUUHQWHVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVDRVXVXiULRVUHODWLYRVjVWDULIDVGHSHGiJLRTXHVHUmR
UHSDVVDGDVjVFRQFHVVLRQiULDVHFUpGLWRVDUHFHEHUGHFRUUHQWHVGHYDOHSHGiJLR E &UpGLWRVGHUHFHLWDVDFHV
sórias (principalmente ocupação de faixa de domínio e locação de painéis publicitários) previstas nos contratos
GHFRQFHVVmRH F $SURYLVmRSDUDSHUGDHVSHUDGDFRQWDVDUHFHEHUUHÁHWHDSHUGDHVSHUDGDGD&RPSDQKLD
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOD&RQFLOLDomRGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRU
rentes e diferidos: A conciliação do imposto de renda e contribuição social registrada no resultado é demonstrada
DVHJXLU
2021
2020
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
256.573
210.926
34%
34%
$OtTXRWDQRPLQDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOjDOtTXRWDQRPLQDO
(87.235)
(71.715)
Efeito tributário das adições e exclusões permanentes
Despesas indedutíveis
(1.013)
(565)
Remuneração variável de dirigentes estatutários
469
(449)
Juros sobre capital próprio
1.437
1.413
Incentivos relativos ao imposto de renda
2.855
2.134
24
25
Outros ajustes tributários
(83.463)
(69.157)
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes
(90.930)
(74.875)
7.467
5.718
Impostos diferidos
(83.463)
(69.157)
32,53%
32,79%
$OtTXRWDHIHWLYDGHLPSRVWRV
b. Impostos diferidos: 2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVWrPDVVHJXLQWHVRULJHQV
2021
5HFRQKH
Ativo Passivo
Valor
ÀVFDO
cido no
ÀVFDO
2020 resultado líquido diferido diferido
Provisão para participação nos resultados (PLR)
177
673
850
850
Provisão para perda esperada - contas a receber
3
(3)
3URYLVmRSDUDULVFRVWUDEDOKLVWDVWULEXWiULRVHÀVFDLV
1.413
(209)
1.204
1.204
Diferenças temporárias - Lei 12.973/14 (a)
(2.055)
1.450
(605)
1.234
(1.839)
Provisão para fornecedores
4
(3)
1
1
7ULEXWRVFRPH[LJLELOLGDGHVXVSHQVD3LVH&RÀQV
261
261
261
Capitalização de juros
(1.647)
1.169
(478)
(478)
(5.850)
4.129 (1.721)
(1.721)
Direito de outorga
Impostos ativos (passivos) antes da compensação
(7.955)
7.467
(488)
3.550
(4.038)
(3.550)
3.550
Compensação de imposto
(7.955)
7.467
(488)
(488)
,PSRVWRGLIHULGROtTXLGRDWLYR SDVVLYR
2020
5HFRQKH
Ativo Passivo
ÀVFDO
cido no Valor
ÀVFDO
2019 resultado líquido diferido diferido
Provisão para participação nos resultados (PLR)
830
(653)
177
177
Provisão para perda esperada - contas a receber
12
(9)
3
3
3URYLVmRSDUDULVFRVWUDEDOKLVWDVWULEXWiULRVHÀVFDLV
1.761
(348) 1.413
1.413
Diferenças temporárias - Lei nº 12.973/14 (a)
(16.277)
6.725 (9.552)
4.196 (13.748)
Provisão de fornecedores
4
4
4
1
(1)
Arrendamento Mercantil - CPC 06
Impostos diferidos ativos (passivos) antes da compensação (13.673)
5.718 (7.955)
5.793 (13.748)
- (5.793)
5.793
Compensação de imposto
(13.673)
5.718 (7.955)
(7.955)
,PSRVWRGLIHULGROtTXLGRDWLYR SDVVLYR
D 6DOGRVGHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVUHVXOWDQWHGDDSOLFDomRGRDUWLJRQGDOHLQ ÀPGR5HJLPH
7ULEXWiULRGH7UDQVLomR FRPSRVWRVSULQFLSDOPHQWHSRUGHSUHFLDomRGRDWLYRLPRELOL]DGR ÀVFDO versus amortização do ativo intangível (contábil) e custos de empréstimos capitalizados.
9. Pagamentos antecipados relacionados à concessão
Início da concessão (1)
Extensão do prazo da concessão (2)
Total
2021
2020
2021
2020
2021
2020
97
233
6.433
15.439
6.530 15.672
Circulante
97
233
6.433
15.439
6.530 15.672
Início da concessão (1)
Extensão do prazo da concessão (2)
Total
2021
2020
2021
2020
2021
2020
97
6.433
6.530
Não Circulante
97
6.433
6.530
1RGHFRUUHUGRH[HUFtFLRÀQGRHPGHGH]HPEURGHIRLDSURSULDGRDRUHVXOWDGRRPRQWDQWHGH5
(R$ 15.672 no exercício de 2020). (1) A Companhia efetuou pagamentos antecipados no início da concessão e
SUpSDJDPHQWRDR3RGHU&RQFHGHQWHUHODWLYRVjRXWRUJDÀ[DGDFRQFHVVmRHjVLQGHQL]Do}HVGHFRQWUDWRVVXE
URJDGRVIRUDPDWLYDGDVHHVWmRVHQGRDSURSULDGDVDRUHVXOWDGRSHORSUD]RGHFRQFHVVmR  3DUDDGHTXDomRGR
YDORUGRVFXVWRVFRPRXWRUJDÀ[DQD&RPSDQKLDHPTXHRSUD]RGDFRQFHVVmRIRLHVWHQGLGRVHPTXHKRXYHVVH
DOWHUDomR GR SUD]R GH SDJDPHQWR GD RXWRUJD À[D SDUWH GR YDORU GRV SDJDPHQWRV IRL DWLYDGR GXUDQWH R SUD]R
original da concessão e está sendo apropriado ao resultado no período de extensão.
10. Partes relacionadas: Os saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, assim como as
WUDQVDo}HVTXHLQÁXHQFLDUDPRVUHVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRVGHHUHODWLYRVjVRSHUDo}HVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDVGHFRUUHPGHWUDQVDo}HVHQWUHD&RPSDQKLDVXD&RQWURODGRUDHPFRQMXQWRSURÀVVLRQDLVFKDYHGD
administração e outras partes relacionadas.
Transações
Saldos
2021
2021
Ativo
Passivo
'HVSHVDVFXVWRV
Receitas
Contas a
Fornecedores e
com serviços
brutas
receber
contas a pagar
prestados
Controladora em conjunto
CCR
2.247 (a)
6 (c)
257 (a)(c)
Outras partes relacionadas
AutoBAn
43 (f)
9
(c)
CPC
314 (b)
87 (e)
892 (d)
73 (d)
Samm
Total
2.691
892
79
266
Transações
Saldos
2020
2020
Ativo
Passivo
'HVSHVDVFXVWRV
Receitas
Contas a
Fornecedores e
com serviços
brutas
receber
contas a pagar
prestados
Controladora em conjunto
CCR
2.161 (a)
171 (a)
Outras partes relacionadas
CPC
299 (b)
5 (c)
51 (b)(c)
Samm
90 (e)
731 (d)
59 (d)
3 (e)
AutoBAn
50 (c)
409
(c)
4 (c)
16
(c)
ViaOeste
2.550
731
118
650
Total
continua
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2020 IRLDSURYDGRHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVGH5jFRQWDGH
dividendos adicionais propostos do exercício de 2020, pagos em 26 de abril de 2021. Em 22 de outubro de 2021,
2 IRLDSURYDGRHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVGH5jFRQWDGH
GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV GR H[HUFtFLR GH  SDJRV HP  GH RXWXEUR GH  2V UHTXHULPHQWRV UHODWLYRV
DRVGLYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRGHIRUDPDWHQGLGRVFRQIRUPHRTXDGURDVHJXLU
2021
351
173.110
(351)
(476) /XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
(351)
(123) (-) Constituição de reserva legal
173.110
6DOGRVDSDJDUDRVSURÀVVLRQDLVFKDYHGDDGPLQLVWUDomR
2021
2020 /XFUROtTXLGRDMXVWDGR
43.278
Remuneração dos administradores (g)
351 'LYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRVREUHROXFUROtTXLGRDMXVWDGR
4.227
1D$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD $*2 UHDOL]DGDHPGHDEULOGHIRLÀ[DGDDUHPXQHUDomRDQXDOGRVPHP Total de juros sobre capital próprio pagos
122.948
EURVGRFRQVHOKRGDDGPLQLVWUDomRHGLUHWRULDGD&RPSDQKLDGHDWp5DTXDOQmRLQFOXLRVHQFDUJRVVR Total dos dividendos pagos
127.175
ciais. Não há remuneração da Administração, pois os administradores são os mesmos da parte relacionada Con- Total de dividendos e juros sobre capital próprio pagos
cessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A. - (AutoBAn). Abaixo, apresentamos as notas relacionadas e. Juros sobre capital próprio: Em 16 de dezembro de 2021, foi aprovado em Ata de Assembleia Geral ExtraorDRVTXDGURVDFLPD D &RQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHJHVWmRDGPLQLVWUDWLYDQDViUHDVGHFRQWDELOLGDGHDV GLQiULDRGHVWDTXHSHOD&RPSDQKLDGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRQRPRQWDQWHGH5UHODWLYRDROXFURGR
sessoria jurídica, suprimentos, tesouraria e recursos humanos executados pela CCR - GBS (Global Business Ser- exercício, pago em 23 de dezembro de 2021.
2021
2020
vice)FXMRVYDORUHVVmROLTXLGDGRVPHQVDOPHQWHQRGLD~WLOGRPrVVXEVHTXHQWHDRIDWXUDPHQWR E &RQWUDWRGH 15. Receitas operacionais
458.446
398.322
prestação exclusiva de serviços de administração de obras de investimentos, conservação, serviços de informáti- Receitas de pedágio
1.768
658
FDHPDQXWHQomRFXMRVYDORUHVVmROLTXLGDGRVPHQVDOPHQWHQRGLD~WLOGRPrVVXEVHTXHQWHDRIDWXUDPHQWR F  Receitas de construção (ICPC 01 R1)
892
731
5HIHUHVHDHQFDUJRVGHIROKDGHSDJDPHQWRUHODWLYRVjWUDQVIHUrQFLDVGHFRODERUDGRUHVFXMRYHQFLPHQWRVHGiQR Receitas de prestação de serviço entre partes relacionadas
27.773
23.300
PrVVXEVHTXHQWHDHPLVVmRGRGRFXPHQWR G &RQWUDWRGHORFDomRGHÀEUDySWLFDDSDJDGDFRPSUD]RFRQWUDWXDO Receitas acessórias
488.879
423.011
até junho de 2022 (60 meses contados a partir da data de assinatura do contrato), com vencimento para todo dia Receita bruta
(41.929)
(36.411)
10 do mês seguinte ao da emissão das faturas; (e) Prestação de serviços de transmissão de dados, cujo valores Impostos sobre receitas
(714)
(676)
OLTXLGDGRVWRGRGLDGRPrVVHJXLQWHDRIDWXUDPHQWR I $TXLVLomRGHNLWVSHUVRQDOL]DGRVSDUDGLVWULEXLomRDRV Abatimentos
(42.643)
(37.087)
FDPLQKRQHLURVQRHQIUHQWDPHQWRDR&29,'H J &RQWHPSODRYDORUWRWDOGHUHPXQHUDomRÀ[DHYDULiYHODWUL Deduções das receitas brutas
446.236
385.924
buível aos membros da administração e diretoria, registrados no balanço patrimonial como obrigações trabalhistas. Receita operacional líquida
2021
2020
5HVXOWDGRÀQDQFHLUR
2020
2021
11. Ativo imobilizado
7D[DPpGLDDQXDO
Saldo
7UDQVIHUrQ
Saldo Despesas Financeiras
(1.010)
de depreciação %
inicial Adições Baixas
cias (a)
ÀQDO Juros sobre debêntures e notas promissórias
Valor de custo
(15)
(28)
Móveis e utensílios
1.405
(98)
309
1.616 Juros sobre impostos parcelados
27
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
18.968
(170)
3.206
22.004 Capitalização de custos de empréstimos
(2)
Veículos
5.602
1.332
6.934 Ajuste a valor presente e variação - arrendamento mercantil
(3)
,QVWDODo}HVHHGLÀFDo}HV
598
598 Variações Cambiais s/Fornecedores estrangeiros
(151)
(155)
(TXLSDPHQWRVRSHUDFLRQDLV
41.746
(63)
3.841
45.524 7D[DVFRPLVV}HVHRXWUDVGHVSHVDVÀQDQFHLUDV
(169)
(1.168)
2.730
6.278
(7.544)
1.464
Imobilizações em andamento
71.049
6.278
(331)
1.144
78.140 Receitas Financeiras
Total custo
5HQGLPHQWRVREUHDSOLFDomRÀQDQFHLUD
4.732
995
Valor de depreciação
2
Móveis e utensílios
30
(1.164)
(259)
96
(1.327) Variações Cambiais s/Fornecedores estrangeiros
16
13
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
37 (15.752)
(3.942)
160
- (19.534) -XURVHRXWUDVUHFHLWDVÀQDQFHLUDV
4.750
1.008
Veículos
47
(4.928)
(856)
(5.784)
4.581
(160)
,QVWDODo}HVHHGLÀFDo}HV
(593)
(3)
(596) 5HVXOWDGRÀQDQFHLUROtTXLGR
(5.007)
63
- (42.887) ,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV$&RPSDQKLDPDQWpPRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV$DGPLQLVWUDomR
(TXLSDPHQWRVRSHUDFLRQDLV
58 (37.943)
(60.380) (10.067)
319
- (70.128) GHVVHVLQVWUXPHQWRVpHIHWXDGDSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVHFRQWUROHVLQWHUQRVYLVDQGRDVVHJXUDUOLTXL
Total depreciação
10.669
(3.789)
(12)
1.144
8.012 dez, rentabilidade e segurança. A contratação de derivativos com o objetivo de proteção é feita por meio de uma
Total geral
DQiOLVHSHULyGLFDGDH[SRVLomRDRULVFRTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGHFREULU FkPELRWD[DGHMXURVHWF $SROtWLFD
2019
2020
7D[DPpGLDDQXDO
Saldo
7UDQVIHUrQ
Saldo de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no
de depreciação %
inicial Adições Baixas
cias (a)
ÀQDO PHUFDGR 1mR VmR HIHWXDGDV DSOLFDo}HV GH FDUiWHU HVSHFXODWLYR HP GHULYDWLYRV RX TXDLVTXHU RXWURV DWLYRV GH
Valor de custo
Móveis e utensílios
1.371
(10)
44
1.405 ULVFRDVVLPFRPRHPRSHUDo}HVGHÀQLGDVFRPRGHULYDWLYRVH[yWLFRV2VUHVXOWDGRVREWLGRVFRPHVWDVRSHUDo}HV
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
18.306
(140)
802
18.968 HVWmRFRQGL]HQWHVFRPDVSROtWLFDVHHVWUDWpJLDVGHÀQLGDVSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD3DUDDSRLRDR&RQ
Veículos
5.960
(962)
604
5.602 VHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQDVTXHVW}HVÀQDQFHLUDVHVWUDWpJLFDVD&RQWURODGRUDHPFRQMXQWRSRVVXL
,QVWDODo}HVHHGLÀFDo}HV
598
598 um Comitê Financeiro, formado por conselheiros indicados pelos acionistas controladores e conselheiros indepen(TXLSDPHQWRVRSHUDFLRQDLV
40.246
(138)
1.638
41.746 GHQWHVTXHDQDOLVDDVTXHVW}HVTXHGL]HPUHVSHLWRjSROtWLFDHHVWUXWXUDÀQDQFHLUDGD&RPSDQKLDDFRPSDQKDH
2.099
3.107
(2.476)
2.730 LQIRUPDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVREUHTXHVW}HVÀQDQFHLUDVFKDYHWDLVFRPRHPSUpVWLPRVUHÀQDQFLDPHQWRV
Imobilizações em andamento
68.580
3.107 (1.250)
612
71.049 de dívidas de longo prazo, análise de risco, exposições ao câmbio, aval em operações, nível de alavancagem,
Total custo
política de dividendos, emissão de ações, emissão de títulos de dívida e investimentos. Todas as operações com
Valor de depreciação
Móveis e utensílios
23
(987)
(186)
9
(1.164) LQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHVWmRUHFRQKHFLGDVQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVFRQIRUPHRTXDGURD
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
29 (13.405)
(2.486)
139
- (15.752) VHJXLU,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVSRUFDWHJRULD
2021
2020
Veículos
47
(5.332)
(548)
952
(4.928)
Ativos
Passivos
Ativos
Passivos
,QVWDODo}HVHHGLÀFDo}HV
11
(554)
(39)
(593)
ÀQDQFHLURV ÀQDQFHLURV
ÀQDQFHLURV ÀQDQFHLURV
(4.684)
72
- (37.943)
(TXLSDPHQWRVRSHUDFLRQDLV
43 (33.331)
Valor justo mensurados mensurados Valor justo mensurados mensurados
(53.609)
(7.943)
1.172
- (60.380)
Total depreciação
DWUDYpVGR
ao custo
ao custo DWUDYpVGR
ao custo
ao custo
14.971
(4.836)
(78)
612
10.669
Total geral
resultado amortizado amortizado resultado amortizado amortizado
Não foram acrescidos aos ativos imobilizados, custos de empréstimos no exercício de 2021 (R$ 23 em 31 de de- Ativos
3.356
2.798
zembro de 2020). A taxa média de capitalização no exercício de 2020 foi de 0,01% a.a. (custos dos empréstimos Caixa e bancos
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
125.626
45.906
GLYLGLGRSHORVDOGRPpGLRGHGHErQWXUHV  D 5HFODVVLÀFDomRHQWUHDWLYRLPRELOL]DGRHDWLYRLQWDQJtYHO
Contas a receber
30.223
22.326
12. Intangível e infraestrutura em construção
Contas a receber - partes
2020
2021
79
118
7D[DPpGLDDQXDO
7UDQVIHUrQ
Saldo relacionadas
de amortização % Saldo inicial Adições
cias (a)
ÀQDO Passivos
Valor de custo
Direitos de exploração da infraestrutura concedida
629.075
1.661 630.736 Fornecedores e outras
(8.593)
(7.439)
Direitos de uso de sistemas informatizados
13.338
215
13.553 contas a pagar
577
909
(1.359)
127 Fornecedores e contas a pagar
Direitos de uso de sistemas informatizados em andamento
(266)
(650)
642.990
909
517 644.416 - partes relacionadas
Total custo
128.982
30.302
(8.859)
48.704
22.444
(8.089)
2020
2021
7UDQVIHUrQ
Saldo D 9DORUHVOtTXLGRVGRVFXVWRVGHWUDQVDomR2VVHJXLQWHVPpWRGRVHSUHPLVVDVIRUDPDGRWDGRVQDGHWHUPLQDomR
Saldo inicial Adições
cias (a)
ÀQDO GRYDORUMXVWR&DL[DHEDQFRVHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV- Os saldos em caixa e bancos têm seus valores justos
Valor de amortização
Direitos de exploração da infraestrutura concedida
(*)
(544.366) (60.998)
- (605.364) LGrQWLFRVDRVVDOGRVFRQWiEHLV$VDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVHPIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVHVWmRYDORUL]DGDVSHORYDORUGD
(12.575)
(603)
- (13.178) FRWDGRIXQGRQDGDWDGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVTXHFRUUHVSRQGHDRVHXYDORUMXVWR QtYHO $VDSOLFDo}HVÀ
Direitos de uso de sistemas informatizados
44
(556.941) (61.601)
- (618.542) QDQFHLUDVHP&'% &HUWLÀFDGRGH'HSyVLWR%DQFiULR HLQVWUXPHQWRVVLPLODUHVSRVVXHPOLTXLGH]GLiULDFRPUHFRPSUD
Total amortização
86.049 (60.692)
517
25.874 QD´FXUYDGRSDSHOµHSRUWDQWRD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVHXYDORUMXVWRFRUUHVSRQGHDRVHXYDORUFRQWiELOContas
Total intangível
293
1.789
(1.661)
421 D UHFHEHU FRQWDV D UHFHEHU  SDUWHV UHODFLRQDGDV IRUQHFHGRUHV H RXWUDV FRQWDV D SDJDU H IRUQHFHGRUHV H
Infraestrutura em construção
FRQWDVDSDJDUSDUWHVUHODFLRQDGDVOs valores justos são próximos dos saldos contábeis, dado o curto prazo
7D[DPpGLD
2019
2020
Saldo
7UDQVIHUrQ
Saldo SDUDOLTXLGDomRGDVRSHUDo}HVHierarquia de valor justo: A Companhia possui os saldos abaixo de instrumentos
anual de
inicial Adições Baixas
cias (a)
ÀQDO ÀQDQFHLURVDYDOLDGRVSHORYDORUMXVWRRVTXDLVHVWmRTXDOLÀFDGRVDVHJXLU
Valor de custo
amortização %
2021
2020
Direitos de exploração da infraestrutura concedida
628.299
776 629.075 Nível 2:
125.626
45.906
Direitos de uso de sistemas informatizados
13.182
156
13.338 $SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
163
1.193
(11)
(768)
577 2VGLIHUHQWHVQtYHLVIRUDPGHÀQLGRVDVHJXLU1tYHOSUHoRVQHJRFLDGRV VHPDMXVWHV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUD
Direitos de uso de sistemas informatizados em andamento
641.644
1.193
(11)
164 642.990 DWLYRVHSDVVLYRVLGrQWLFRV1tYHOinputs, diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no
Total custo
QtYHOTXHVmRREVHUYiYHLVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRGLUHWDPHQWH SUHoRV RXLQGLUHWDPHQWH GHULYDGRGHSUHoRV H
2019
2021
Saldo
7UDQVIHUrQ
Saldo 1tYHOSUHPLVVDVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRTXHQmRVmREDVHDGDVHPGDGRVREVHUYiYHLVGHPHUFDGR inputs não
inicial Adições Baixas
cias (a)
ÀQDO observáveis). Análise de sensibilidade: As análises de sensibilidade são estabelecidas com base em premissas e
Valor de amortização
Direitos de exploração da infraestrutura concedida
(*) (487.055) (57.311)
- (544.366) pressupostos em relação a eventos futuros. A Administração da Companhia revisa regularmente essas estimativas
(546)
- (12.575) HSUHPLVVDVXWLOL]DGDVQRVFiOFXORV1RHQWDQWRDOLTXLGDomRGDVWUDQVDo}HVHQYROYHQGRHVVDVHVWLPDWLYDVSRGHUi
Direitos de uso de sistemas informatizados
25 (12.029)
(499.084) (57.857)
- (556.941) UHVXOWDUHPYDORUHVGLIHUHQWHVGRVHVWLPDGRVGHYLGRjVXEMHWLYLGDGHLQHUHQWHDRSURFHVVRXWLOL]DGRQDSUHSDUDomR
Total amortização
142.560 (56.664)
(11)
164
86.049 GDVDQiOLVHV$SUHVHQWDPRVDEDL[RDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHTXDQWRjVYDULDo}HVQDVWD[DVGHMXURV$&RPSDQKLD
Total intangível
410
659
(776)
293 adotou para os cenários de estresse A e B da análise de sensibilidade, os percentuais de 25% e 50%, respectivaInfraestrutura em construção
Não foram acrescidos aos ativos imobilizados, custos de empréstimos no exercício de 2021 (R$ 4 em 31 de de- PHQWHRVTXDLVVmRDSOLFDGRVQRVHQWLGRGHDSUHVHQWDUVLWXDomRTXHGHPRQVWUHVHQVLELOLGDGHUHOHYDQWHGHULVFR
zembro de 2020). A taxa média de capitalização no exercício de 2020 foi de 0,01% a.a. (custos dos empréstimos variável. Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros: Abaixo estão demonstrados os valores resulGLYLGLGRSHORVDOGRPpGLRGHGHErQWXUHV  $PRUWL]DomRSHODFXUYDGREHQHItFLRHFRQ{PLFR D 5HFODVVLÀFDo}HV WDQWHVGDVYDULDo}HVPRQHWiULDVHGHMXURVVREUHRVFRQWUDWRVFRPWD[DVSyVÀ[DGDVQRKRUL]RQWHGHPHVHVRX
VHMDDWpGHGH]HPEURGHRXDWpRYHQFLPHQWRÀQDOGHFDGDRSHUDomRRTXHRFRUUHUSULPHLUR
entre ativo imobilizado e ativo intangível.
Exposição
Efeito em R$ no resultado
 3URYLVmR SDUD ULVFRV FtYHLV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULRV A Companhia é parte em ações judiciais e
Risco em R$ (4) Cenário provável Cenário A 25% Cenário B 50%
processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de suas res- Operação
(3)
CDI (2)
125.626
10.996
8.250
5.502
SHFWLYDVRSHUDo}HVHQYROYHQGRTXHVW}HVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV$$GPLQLVWUDomRFRQVWLWXLXSURYLVmRHPPRQWDQWH Aplicação Financeria
10.996
8.250
5.502
FRQVLGHUDGR VXÀFLHQWH SDUD FREULU DV SURYiYHLV SHUGDV HVWLPDGDV FRP DV Do}HV HP FXUVR FRQIRUPH TXDGUR Efeito líquido
(1)
abaixo, com base em (i) informações de seus assessores jurídicos, (ii) análise das demandas judiciais pendentes As taxas de juros consideradas foram :
9,15%
6,86%
4,58%
CDI(2)
H LLL FRPEDVHQDH[SHULrQFLDDQWHULRUUHIHUHQWHjVTXDQWLDVUHLYLQGLFDGDV
(1) As taxas apresentadas acima serviram como base para o cálculo. As mesmas foram utilizadas nos 12 meses
2020
2021
Saldo &RQVWL
3DJD
Atualização de bases Saldo GRFiOFXOR1RLWHP  DEDL[RHVWiGHWDOKDGRDSUHPLVVDSDUDREWHQomRGDWD[DGRFHQiULRSURYiYHO  5HIHUH
inicial
tuição Reversão mentos processuais e monetária ÀQDO VHjWD[DGHGLYXOJDGDSHOD%  2FRQFHLWRDSOLFDGRSDUDDVDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVFRQVLVWHVHR
&',FDLUKiXPDUHGXomRGDUHFHLWDÀQDQFHLUDH  2VFHQiULRVGHHVWUHVVHFRQWHPSODPXPDGHSUHFLDomRGRV
Não circulante
Cíveis e administrativos
1.939
1.845
(2.347)
274 1.711 fatores de risco (CDI).
2.216
341
(171)
(708)
150 1.828 18. Compromissos vinculados ao contrato de concessão: a. Outorga variável: 5HIHUHVHjSDUWHGRSUHoRGD
Trabalhistas e previdenciários
4.155
2.186
(2.518)
(708)
424 3.539 delegação do serviço público, representado por valor variável, com vencimento até o último dia útil do mês subse$&RPSDQKLDSRVVXLRXWURVSURFHVVRVSDVVLYRVUHODWLYRVDTXHVW}HVFtYHLVHWUDEDOKLVWDVDYDOLDGDVSHORVDVVHV TXHQWHFRUUHVSRQGHQWHDGDUHFHLWDEUXWDPHQVDO1RGHFRUUHUGRH[HUFtFLRGHIRLSDJRDR3RGHU&RQ
VRUHVMXUtGLFRVFRPRVHQGRGHULVFRSRVVtYHOQRVPRQWDQWHVLQGLFDGRVDEDL[RSDUDRVTXDLVQHQKXPDSURYLVmR FHGHQWHRPRQWDQWHGH5DWUDYpVGHHQFRQWURGHFRQWDVÀQDQFHLUDV 5QRH[HUFtFLRGH 
IRLFRQVWLWXtGDWHQGRHPYLVWDTXHDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQmRGHWHUPLQDPVXDFRQWDELOL]DomR 'HPRQVWUDomRGRÁX[RGHFDL[DD$&RPSDQKLDFODVVLÀFDRVMXURVSDJRVFRPRDWLYLGDGHGHÀQDQFLDPHQWR
2021
2020 SRUHQWHQGHUTXHWDOFODVVLÀFDomRPHOKRUUHSUHVHQWDRVÁX[RVGHREWHQomRGHUHFXUVRV
Dividendos e JCP a pagar
Total
Cíveis e administrativos
3.278
2.918 b. Reconciliação das Atividades de Financiamento
Trabalhistas e previdenciários
344
257 Saldo Inicial
3.622
3.175 9DULDo}HVGRVÁX[RVGHFDL[DGHÀQDQFLDPHQWR
165.661
165.661
14. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 75.000, Dividendos pagos
165.661
165.661
composto por 75.000.000 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 25.000.000 ordinárias e 50.000.000 pre- 7RWDOGDVYDULDo}HVQRVÁX[RVGHFDL[DGHÀQDQFLDPHQWR
Outras variações
IHUHQFLDLV2FDSLWDOGD&RPSDQKLDHVWiDVVLPGLVWULEXtGR
(165.661) (165.661)
2XWUDVYDULDo}HVTXHQmRDIHWDPFDL[D
2021
2020
(165.661) (165.661)
Total das outras variações
3DUWLFL
Ações 3DUWLFL
Ações SUHIHUHQ
Ações $o}HVSUH Saldo Final
pação Capital
pação Capital
'HVSHVDVFRPSURÀVVLRQDLVFKDYHGDDGPLQLVWUDomR
5HPXQHUDomR J 
%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]RUHPXQHUDomRÀ[D
2XWURVEHQHItFLRV
Provisão de participação no resultado
Provisão para remuneração variável do ano a pagar no ano seguinte
Reversão de PPR do ano anterior pago no ano

Encalso Construções Ltda.
Encalso Participações em
Concessões S.A.
Infra SP Participações e
Concessões S.A.

acionária social ordinárias
10,20% 7.650 7.649.999

2021

ciais acionária social ordinárias ferenciais
- 10,20% 7.650 7.649.999
-

49,80% 37.350 7.350.000 30.000.001

49,80% 37.350 7.350.000 30.000.001

40,00% 30.000 10.000.001 19.999.999
40% 30.000 10.000.001 19.999.999
100,00% 75.000 25.000.000 50.000.000 100,00% 75.000 25.000.000 50.000.000
b. Reserva legal: eFRQVWLWXtGDjUD]mRGHGROXFUROtTXLGRDSXUDGRHPFDGDH[HUFtFLRVRFLDOQRVWHUPRVGR
artigo nº 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. c. Reserva de retenção de lucros: Foi consWLWXtGDHPUD]mRGHUHWHQomRGHOXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQ$UHWHQomR
foi fundamentada em orçamento de capital, elaborado pela Administração, e será aprovada pelo Conselho de
Administração e pela Assembleia Geral Ordinária. d. Dividendos: Os dividendos são calculados em conformidade
com o estatuto social e de acordo com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76). Em 20 de abril de 2021,
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5HODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
DQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD&RPSDQKLDRXFHVVDUVXDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPD
$RV$FLRQLVWDVH$GPLQLVWUDGRUHVGD5HQRYLDV&RQFHVVLRQiULD6$0RJL0LULP63
Opinião: ([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGD5HQRYLDV&RQFHVVLRQiULD6$ &RPSDQKLD TXHFRP alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV 1RVVRV REMHWLYRV VmR REWHU VHJXUDQoD UD]RiYHO GH TXH DV GHPRQVWUDo}HV
UHVXOWDGR DEUDQJHQWH GDV PXWDo}HV GR SDWULP{QLR OtTXLGR H GRV ÁX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ÀQGR QHVVD ÀQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGH
GDWD EHP FRPR DV FRUUHVSRQGHQWHV QRWDV H[SOLFDWLYDV FRPSUHHQGHQGR DV SROtWLFDV FRQWiEHLV VLJQLÀFDWLYDV H ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
RXWUDV LQIRUPDo}HV HOXFLGDWLYDV (P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP PDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDX
DGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHÀQDQFHLUDGD5HQRYLDV&RQFHVVLR ditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
QiULD 6$ HP  GH GH]HPEUR GH  R GHVHPSHQKR GH VXDV RSHUDo}HV H RV VHXV ÁX[RV GH FDL[D SDUD R IUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÁXHQFLDUGHQWUR
H[HUFtFLRÀQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOBase para opinião: Nossa GHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQV
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili- WUDo}HVÀQDQFHLUDV&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGH
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos DXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURÀVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURÀVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR
DXGLWRUHV SHOD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDVµ 6RPRV LQGHSHQGHQWHV HP UHODomR j &RPSDQKLD GH ,GHQWLÀFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVLQGHSHQGHQWHPHQWH
DFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URÀVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDV se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
SURÀVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHV EHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXÀFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmR
pWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVXÀFLHQWHHDSURSULDGD
GHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGH
para fundamentar nossa opinião. Ênfase: &KDPDPRVDDWHQomRSDUDDQRWDH[SOLFDWLYDQjVGHPRQVWUDo}HV
HQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLÀFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
ÀQDQFHLUDVTXHGHVFUHYHTXHD&RPSDQKLDHVWiHPIDVHGHQHJRFLDomRFRPRSRGHUFRQFHGHQWHGHSOHLWRVGH
2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRVSURFHGLPHQWRVGH
GHVHTXLOtEULRVFRQWUDWXDLVHFDVRQmRVHMDPUHHTXLOLEUDGRVQDPRGDOLGDGHGHH[WHQVmRGHSUD]RDRSHUDomRGD
DXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHÀFiFLDGRV
Companhia não se estenderá por um prazo superior a 14 de junho de 2022, a infraestrutura de concessão será
FRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGH
UHYHUWLGDSDUDRSRGHUFRQFHGHQWHHFRQVHTXHQWHPHQWHD&RPSDQKLDFHVVDUiDVXDRSHUDomRGHFRQFHVVmRH
GDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomR
entrará em dormência. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Outras informações que
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
DFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVHRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVA administração da Companhia é
UHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR1RVVDRSLQLmRVREUH REWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLÀFD
DVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGH WLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]D
FRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVQRVVD relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonsresponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma WUDo}HVÀQDQFHLUDVRXLQFOXLUPRGLÀFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQ
UHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRX clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
GHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXH RXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD&RPSDQKLDDQmRPDLVVHPDQWHUHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO$YDOLDPRV
KiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVDFRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGD DDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDV
a relatar a este respeito. 5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRSHODVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVA adminis- GHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRP
WUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGHDFRUGRFRP RREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUH
DVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUD RXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLÀFDWLYDVGHDXGLWRULDLQ
SHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGD FOXVLYHDVHYHQWXDLVGHÀFLrQFLDVVLJQLÀFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLÀFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
São Paulo, 25 de março de 2022
SRUIUDXGHRXHUUR1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODDYDOLDomR
:DJQHU%RWWLQR
GD FDSDFLGDGH GH D &RPSDQKLD FRQWLQXDU RSHUDQGR GLYXOJDQGR TXDQGR DSOLFiYHO RV DVVXQWRV UHODFLRQDGRV .30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
FRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV CRC 2SP014428/O-6
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BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 29 de abril de 2022, às 10 (dez) horas, na
sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte,
bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco
04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado
de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da
administração e as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria
e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2021; (ii) examinar, discutir e votar a destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e ratiﬁcar a declaração de juros sobre o capital próprio aos
acionistas da Companhia; (iii) deﬁnir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia e elegê-los para um
mandato de 2 (dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da
Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações ﬁnanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023;
(iv) instalar o Conselho Fiscal da Companhia e eleger os seus membros
efetivos e respectivos suplentes para o mandato a se encerrar na data de
realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizará em 2023; e (v) ﬁxar a remuneração anual e global dos administradores
da Companhia, bem como a remuneração dos membros do Conselho
Fiscal, se instalado. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administração e
orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data,
na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Comissão de
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal
ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações
detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem
prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia destaca
as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações
pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b)
no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida representação,
apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para ﬁns de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procurador: as procurações devem conter ﬁrma reconhecida ou serem assinadas digitalmente
com certiﬁcação nos padrões disponibilizados pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo
126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista
deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua
identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima
sejam entregues à Companhia até 22 de abril de 2022 (inclusive), nos
termos descritos no Manual. 4. Alternativamente, os Senhores Acionistas
poderão votar na Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do
boletim de voto a distância, conforme disponibilizado nos websites da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Companhia
(www.bancobmg.com.br/ri): (i) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para seus custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para a instituição ﬁnanceira
contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em
depositário central; ou (iii) diretamente para a Companhia, por correio
postal ou eletrônico. As instruções de voto deverão ser recebidas pelo
custodiante, pelo escriturador ou pela Companhia em até 7 (sete) dias
antes da data da Assembleia, ou seja, até 22 de abril de 2022 (inclusive).
São Paulo, 30 de março de 2022.
RICARDO ANNES GUIMARÃES
Presidente do Conselho de Administração da Companhia

Fundação Butantan

CNPJ 61.189.445/0001-56
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Despacho da Superintendência de 25/03/2022. Processo nº
001/0708/002.376/2021. Objeto: Aquisição de transformador pedestal.
Pregão Eletrônico nº 243/2021. HOMOLOGO, com fulcro no disposto no
inciso XXII, do artigo 4º, da Lei Federal 10.520/2002, combinado com
artigo 12 do Decreto 47.945/2003 e inciso VII do artigo 6º da Resolução
CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório adotado na modalidade Pregão
Eletrônico, ficando, em decorrência, ADJUDICADO, o item nº 1 em favor
da empresa MANUTESP - MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA IRELI,
inscrita no CNPJ Nº 33.138351/0001-12, perfazendo o valor total de
R$ 212.000,00.

BANCO PAN S.A.
CNPJ: 59.285.411/0001-13 - NIRE: 35.300.012.879
Edital de Convocação para
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convidamos os acionistas do Banco PAN S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a ser realizada em 29 de abril de 2022, às 10h30min, na Avenida Paulista, nº 1.374,
16º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-100, a ﬁm de deliberar sobre: Em
Assembleia Ordinária: (i) Exame, discussão e votação das contas dos
Administradores, bem como exame, discussão e votação das demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) Pagamento de dividendos, relativos ao exercício social de
2021; Em Assembleia Extraordinária: (iv) Alteração do Conselho de Administração da Companhia; (v) Alteração do Estatuto Social da Companhia; e (vi) Autorização à Administração da Companhia a praticar todos os
atos necessários à implementação das deliberações tomadas na AGOE.
(1) A cópia dos documentos pertinentes às matérias descritas na ordem do
dia, notadamente aquelas previstas nos artigos 9, 10 e 11 da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 481/09 (“Instrução CVM 481”), está à
disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da Companhia,
na área destinada às Relações com Investidores (www.ri.bancopan.com.
br), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários (https://www.
gov.br/cvm) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). (2) Nos
termos do Estatuto Social da Companhia, o acionista que desejar participar da AGOE deverá depositar na sede social da Companhia, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores, até 72 (setenta e duas) horas antes da data de realização da AGOE, cópia do documento de identidade com foto e/ou atos societários que comprovem a representação legal
(incluindo, no caso de acionistas pessoas jurídicas, cópia autenticada do
último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identiﬁcação com foto dos representantes legais e, no caso de fundos de investimento, cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do
estatuto ou contrato social de seu administrador, além da documentação
societária outorgando poderes de representação, bem como documento
de identiﬁcação com foto dos representantes legais). Em adição, o acionista deverá depositar: (i) comprovante de sua condição de acionista expedido pela instituição escrituradora, no máximo 5 (cinco) dias antes da data
da realização da AGOE; e/ou (ii) relativamente aos acionistas participantes
da custódia fungível de ações, o extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente. (3) O acionista representado por
procurador deverá, também, depositar o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais e documentos comprobatórios dos poderes dos
signatários, com as ﬁrmas reconhecidas e o comprovante de identidade do
mandatário, no endereço e no prazo acima mencionados. As procurações
outorgadas pelos acionistas também poderão ser ﬁrmadas por assinatura eletrônica por meio do certiﬁcado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, ou qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos
em forma eletrônica. (4) Em razão das regras da Instrução CVM 481, os
acionistas podem optar pela adoção do voto à distância, devendo transmitir o respectivo Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) até o dia 22 de abril
de 2022 (inclusive). O Boletim poderá ser enviado: a) ao escriturador das
ações da Companhia, Itaú Corretora de Valores S.A.; ou b) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares
de ações depositadas em central depositária; ou c) diretamente à Companhia, observadas as regras dispostas no item 12.2 do Formulário de Referência, bem como no Manual de Participação em Assembleias, disponibilizado pela Companhia. Adicionalmente, os acionistas deverão se atentar às
regras previstas na Instrução CVM 481 e aos procedimentos descritos no
Boletim disponibilizado pela Companhia. São Paulo, 29 de março de 2022.
Roberto Sallouti - Presidente do Conselho de Administração

Itatuba Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 02.295.473/0001-99 - NIRE 35.223.309.523
Convocação de Reunião de Sócios
Os administradores da Itatuba Participações Ltda. (“Sociedade”), vêm,
por meio da presente, convocar os sócios da Sociedade para a realização
de Reunião de Sócios, a ser realizada em 29 de abril de 2022, às 10:00
horas, na sede da Sociedade, localizada na cidade e estado de São Paulo,
na Rua Pedroso de Moraes nº 240, conjunto 81, Pinheiros, CEP 05420-000,
a fim de deliberar sobre: (i) Apresentar relatório sucinto sobre as atividades
das sociedades investidas no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; (ii) Apresentar perspectivas das atividades da
Sociedade para o exercício social de 2022; e (iii) As contas da administração
e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021. A administração comunica que já estão disponíveis na
sede da Sociedade todos os documentos, demonstrações financeiras e as
notas explicativas da administração relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021, bem como que as demonstrações financeiras
foram publicadas, em 30 de março de 2022, no jornal Diário Oficial
Empresarial, nas páginas 03, 04, 05, 06 e 07 e, também, no jornal Diário
Comercial, nas páginas b35 e b36. Caso os sócios que não possam
comparecer na data e horário mencionados acima, poderão ser
representados por outro sócio ou advogado, desde que devidamente
constituído por meio de instrumento de mandato, contendo os poderes
específicos para representação e autorização para manifestação de voto.
Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos à disposição para
quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. São
Paulo/SP, 30 de março de 2022. Maria Sílvia Luna de Barros Carvalho e
Fabio Luna Camargo Barros - Administradores.

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 49.263.189/0001-02
NIRE 35.300.340.337 | Código CVM nº 20877
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
A Helbor Empreendimentos S.A. (“Helbor” ou “Companhia”) convoca os
seus acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária (“AGOE”) a ser realizada, em primeira convocação, às 15
horas do dia 29 de abril de 2022, de modo exclusivamente digital, por
meio de videoconferência na plataforma Zoom, nos termos do artigo 124,
parágrafo 2º-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
S.A.”), e dos artigos 4º e 21-C da Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481”), a fim de: Em sede de
Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores e
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2021; (ii) Deliberar acerca da proposta de destinação do
resultado da Companhia auferido no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021; e (iii) Fixar a remuneração anual global dos
administradores para o exercício social de 2022. Em sede de Assembleia
Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social
da Companhia para incluir previsão de comitê de auditoria estatutário nos
termos da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021, e sua
posterior consolidação. Instruções gerais: Os documentos de que trata
o artigo 133 da Lei das S.A., incluindo o Relatório da Administração, as
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes, o Manual de Participação em Assembleia e a Proposta
da Administração, bem como todas as demais informações e documentos
exigidos pelos artigos 9º, 10 e 12 da Instrução CVM 481, encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos websites de
Relações com Investidores da Companhia (http://ri.helbor.com.br), da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (https://www.gov.br/cvm/pt-br)
e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br).
Conforme autorizado pelo §2º-A do artigo 124 da Lei das S.A., a AGOE
será realizada de forma exclusivamente digital. Dessa forma, os
acionistas poderão participar da AGO (i) virtualmente, por meio de
sistema eletrônico, nos termos do artigo 21-C, parágrafos 2º e 3º da
Instrução CVM 481; ou (ii) pelo preenchimento e envio de boletim de voto
a distância, a ser disponibilizado pela Companhia nos websites da
Companhia, da CVM e da B3, que poderá ser enviado diretamente à
Companhia ou por meio de seus respectivos agentes de custódia ou do
escriturador. Plataforma Zoom: Os dados e as instruções para participar
da AGOE por meio da plataforma Zoom serão encaminhados aos
acionistas que enviarem solicitação válida à Companhia por e-mail
endereçado ao e-mail ri@helbor.com.br, com no mínimo 2 (dois) dias de
antecedência da data prevista para realização da AGOE, ou seja, até 27
de abril de 2022 (inclusive), a qual deverá ser devidamente acompanhada
da seguinte documentação do acionistas para a participação na AGOE:
(i) no caso de pessoa física, cópia do documento de identidade com foto,
e, no caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, cópia dos atos
societários e demais documentos que comprovem a representação legal
do acionista, e documento de identidade com foto do respectivo
representante; e (ii) extrato da sua posição acionária, emitido pela
instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da
Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em
depositário central, expedido com no máximo 2 (dois) dias de
antecedência da AGOE. As instruções para participação na AGOE por
meio da plataforma Zoom estão detalhadas no Manual de Participação na
AGOE. Boletim de voto a distância: Os acionistas que optarem por
participar da AGOE por meio do exercício do direito
de voto via boletim de voto a distância deverão: (i) enviar as instruções
de preenchimento do boletim para (a) seus respectivos custodiantes;
ou, conforme o caso (b) o Agente Escriturador da Companhia; ou,
ainda (ii) enviar o boletim preenchido, assinado e rubricado,
diretamente ao Departamento de Relações com Investidores da
Companhia, acompanhado da documentação indicada acima, neste caso
preferencialmente por correio eletrônico a ser encaminhado para
ri@helbor.com.br. As instruções detalhadas para participação na AGOE
por meio do exercício do direito de voto via boletim de voto a distância
estão detalhadas no Manual de Participação da AGO e no próprio Boletim
de Voto a Distância. Mogi das Cruzes, 29 de março de 2022.
Henrique Borenstein - Presidente do Conselho de Administração

Progresso e Desenvolvimento de
Guarulhos S.A - PROGUARU
“em liquidação”
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37
Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos senhores acionistas desta Sociedade que se
encontra à disposição na sede social da empresa à Av. Arminda de Lima
nº 788, Vila Progresso, Guarulhos - SP, os documentos a que se refere o
Artigo 133, da Lei 6.404, de 15/12/1976, referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2021. Guarulhos, 28 de março de 2022.
Ibrahim Faouzi El Kadi - Liquidante

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 31 de março de 2022 às 05:03:50

