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Falta de água agrava risco do vírus
Especialistas cobram
medidas voltadas
para população de
baixa renda

Cerca de 34 milhões de brasileiros não têm acesso a água encanada. Mais da metade da população
(54%) não contam com coleta de
lixo. Os dados que mostram a precariedade no saneamento no país
expõem também as dificuldades
para conseguir higiene em tempos
de coronavírus.
“A população improvisa o armazenamento de água e improvisa
o próprio acesso à água. Isso cria
uma condição muito precária nesses bairros populares”, afirma a
integrante do Conselho de Orientação do Observatório Nacional dos
Direitos Humanos à Água e ao Saneamento (Ondas) Luciana Ferrara,
apontando para o contexto brasileiro.
“O coronavírus, e a mídia está
colocando isso, ele escancara o

Fernando Frazão/ABr

problema da desigualdade social
estrutural no país e os mais afetados (pela doença) serão os mais pobres e a população de baixa renda”,
adverte a especialista. “A gente não
vê, entre as medidas que estão sendo divulgadas, ações voltadas especificamente para as favelas e as
ocupações.”
O Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria
Pública do Rio de Janeiro entregou
à Cedae relatório com pelo menos
475 denúncias recebidas pela Ouvidoria-Geral da instituição entre
18 e 23 de março sobre falta d’água
em 14 municípios. As informações
serão cruzadas com outras reunidas
pelo Ministério Público e imediatamente discutidas num gabinete
de crise criado especialmente para
tentar dar solução a casos de desabastecimento durante o surto de
Covid-19.
“A crise da geosmina de certa
forma havia mascarado o problema
de desabastecimento d’água durante o verão. Agora que enfrentamos
uma urgência sanitária ainda maior,
colhemos os frutos da falta de política de saneamento nas favelas e
periferias, que ameaça todos, indis-

tintamente”, avalia o ouvidor-geral,
Guilherme Pimentel.
Das 475 denúncias, 397 são da
chamada “torneira seca” ou seja,

Na briga governadores x
Bolsonaro, Guedes sai ileso

Jair Bolsonaro bateu boca com
João Doria Jr., de São Paulo, em
reunião virtual entre os governadores do Sudeste e o presidente, na
manhã desta quarta-feira. À tarde,
todos os chefes dos executivos estaduais se reuniram, também online, e reafirmaram a autonomia para
decidir sobre isolamento social e
quarentena.
A polêmica estabelecida é entre
manter as regras de confinamento,
defendidas pelos secretários e até
pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ou liberar comércio, serviços e indústrias, pensando
em evitar danos à economia.
Ausente da polêmica, o ministro
da Economia, Paulo Guedes, não
foi questionado pelos governadores. Sem uma atuação firme do Go-

verno Federal, como vêm fazendo
os países da Europa e os Estados
Unidos, com ajudas a empresas e
garantia de salários a trabalhadores, a crise econômica se agravará.
No fundo, a discussão quarentena x
empresas esconde uma falsa polêmica.
Coube ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), que participou da reunião à tarde com todos os governadores, cobrar da União o envio de
medida provisória que permitirá a
suspensão de contratos de trabalho,
com compensação de salários utilizando recursos públicos. Maia afirmou que, se o Ministério da Economia não enviasse o texto ainda
nesta quarta-feira, o Congresso iria
legislar sobre o tema.

A demora só agrava um quadro
recessivo que vem se arrastando há
cinco anos no Brasil, a reboque das
políticas monetaristas. A situação
piora com a crise global. O economista britânico Michael Roberts
lembra que a economia mundial já
estava entrando em recessão antes
da pandemia. O Japão estava em
recessão; a Zona do Euro estava
próxima disso, e o crescimento dos
EUA diminuíra para menos de 2%
ao ano.
Para Roberts, mesmo que as economias se recuperem no segundo
semestre de 2020, quando os bloqueios terminarem, ainda haverá
uma queda global. “É uma esperança vã que a recuperação seja rápida
e acentuada no segundo semestre
deste ano”, analisa.

‘Gripezinha’ já matou 11 mil só na Itália e Espanha
Classificada de “resfriadinho” ou
“gripezinha” pelo presidente Jair Bolsonaro, o total de mortes do surto de
coronavírus na Itália subiu 683 e chegou a 7.503, disse a Agência de Proteção Civil nesta quarta-feira, uma queda
na contagem diária de mortes após um
aumento no dia anterior.
Na terça-feira, 743 pessoas morreram; na segunda-feira, foram
602; no domingo, foram 650, e o
sábado teve o recorde de 793 – a
maior quantidade de óbitos diários
desde que o contágio veio à tona no

dia 21 de fevereiro.
O número total de casos confirmados no país subiu dos 69.176
anteriores para 74.386, segundo a
Agência de Proteção Civil.
A Espanha registrou um salto de
738 mortes por coronavírus nesta
quarta-feira, superando o total de
óbitos em decorrência da doença na
China, onde se originou, enquanto
o país luta para lidar com o número
crescente de infecções.
Com 3.434 mortes, a Espanha
agora tem o segundo maior núme-

ro de mortes no mundo, depois dos
7.503 da Itália. Uma pista de patinação em Madri foi transformada
em um necrotério improvisado,
e dezenas de mortes estão sendo
registradas em lares de idosos em
todo o país.
Profissionais de saúde da Espanha, que respondem por milhares dos infectados, entraram com
ações judiciais contra o governo,
queixando-se da falta de equipamentos básicos de proteção, como
máscaras, jalecos e luvas.

Witzel confirma vigência do isolamento e quarentena
O governador do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel, disse que o isolamento da população está mantido no
estado. A declaração foi feita em coletiva no Palácio Guanabara, sede do
executivo, após a reunião por meio
digital com o presidente Jair Bolsonaro, que estava em Brasília, e com
governadores da Região Sudeste. Ele

pediu que no momento as pessoas fiquem em casa e continuem seguindo
as medidas restritivas de circulação,
porque somente assim, os mais velhos serão preservados.
Witzel descartou também na coletiva divergências entre o estado e
o município do Rio de Janeiro. Pela
manhã, o prefeito Marcelo Crivella

(PRB) anunciou em seu Twitter que
“a partir desta sexta-feira, começaremos a abrir, aos poucos, alguns
comércios, como lojas de material
de construção e lojas de conveniência (postos de gasolina). Mas
vamos conscientizar a população
de que não poderá haver aglomeração.”

falta d’água rotineira. As reclamações abrangem 140 localidades, a
grande maioria em favelas no município do Rio. As cinco comunida-

des que mais enviaram denúncias
à Ouvidoria foram Tabajaras (93
registros); Rocinha (27); Alemão
(11); Maré (8); e Fallet (8).

Sem efeitos do vírus, contas
externas tem rombo de US$ 52,9 bi
As contas externas registraram
saldo negativo de US$ 3,904 bilhões em fevereiro, informou nesta
quarta-feira o Banco Central (BC).
Em fevereiro do ano passado, o déficit em transações correntes (contas externas), que são as compras e
vendas de mercadorias e serviços
e transferências de renda do Brasil com outros países, foi menor:
US$ 3,334 bilhões. O resultado é o
maior para meses de fevereiro desde 2018 (US$ 5,020 bilhões).
Segundo o BC, em fevereiro
deste ano, comparado ao mesmo
mês de 2019, a elevação de US$
570 milhões no déficit decorreu
da redução de US$ 154 milhões no
superávit da balança comercial de
bens, de maiores déficits nas contas

de serviços (aumento de US$ 239
milhões) e de renda primária (US$
224 milhões) e da elevação dos ingressos líquidos de renda secundária (US$ 47 milhões).
Nos dois primeiros meses do ano,
o déficit em transações correntes
chegou a US$ 15,784 bilhões, contra
US$ 12,379 bilhões em igual período
de 2019. Para esse período, é o maior
déficit em transações correntes desde
2015 (US$ 19,415 bilhões).
Em 12 meses encerrados em
fevereiro de 2020 o déficit somou
US$ 52,9 bilhões (2,91% do PIB),
ante US$ 52,3 bilhões (2,86% do
PIB), em janeiro último. Esse resultado em 12 meses é o maior desde
dezembro de 2015, quando o déficit atingiu US$ 54,5 bilhões.

O

volume de serviços teve alta de 0,6% na passagem de dezembro
do ano passado para janeiro deste ano. O setor havia tido queda
de 0,5% na passagem de novembro para dezembro. Os dados, da
Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), foram divulgados nesta quarta-feira
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com
a pesquisa, foram registradas altas de 1,8% na comparação com janeiro de
2019 e de 1% no acumulado de 12 meses.res (0,1%).
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Suspensão do pagamento e auditoria
da dívida dos estados
A suspensão anunciada da dívida do Estado de
São Paulo junto à União
pelo Supremo Tribunal Federal (conjur.com.
br/2020-mar-22/moraessuspende-pagamentodivida-sp-uniao), seguida
de anúncio feito pelo próprio presidente Bolsonaro de pacote de medidas
que inclui a suspensão do
pagamento das dívidas
de todos os estados junto
à União, a fim de liberar
recursos para o combate à
pandemia do coronavírus,
deve ser acompanhada de
completa auditoria dessas
dívidas.
A Auditoria Cidadã da
Dívida tem denunciado,
por décadas, as ilegitimidades das dívidas de
estados e municípios brasileiros, que foram refinanciadas pelo Governo
Federal desde o final da
década de 90. Aquele refinanciamento funcionou
como uma estratégia para
acelerar a privatização dos
importantes bancos estaduais que cada estado possuía. A imensa maioria foi
privatizada na mesma época, e essa privatização teve
forte influência no valor
da dívida dos estados com

o Governo Federal.
O esquema do “Proes”
transformou todos os passivos dos bancos estaduais em dívida dos estados,
ao mesmo tempo em que
todos os valiosos ativos
daqueles mesmos bancos
estaduais eram entregues
à iniciativa privada (Itaú,
Unibanco, Bradesco e outros que compraram os
bancos estaduais por valores irrisórios).
O detalhamento desse
esquema e outros dados
relacionados à investigação dessas dívidas constam do livro Auditoria
Cidadã da Dívida dos
Estados, disponível em
amzn.to/33G9x5K, e em
diversos artigos que relatam a novela da dívida
dos estados ao longo dos
anos, por exemplo, o artigo disponível em auditoriacidada.org.br/conteudo/
novela-da-divida-dos-estados-demanda-urgentemente-uma-completa-auditoria
As condições financeiras impostas pelo Governo
Federal aos estados foi tão
abusiva que os estados já
pagaram cerca de três vezes a dívida refinanciada e
ainda devem cerca de cinco vezes! Além disso, os

estados foram obrigados a
privatizar diversas empresas públicas estaduais e a
aplicar severos planos de
ajuste fiscal, além de perder seus bancos regionais.

Estados já
pagaram 3 vezes
o débito e ainda
devem cerca de
5 vezes
Assim, apesar da importância da suspensão do
pagamento da dívida do
estado de SP pelo STF e a
expansão dessa suspensão
aos demais estados por iniciativa do próprio Governo
Federal, é preciso ressalvar
a necessidade de completa
auditoria, com participação social, tendo em vista
o histórico de graves ilegitimidades e ilegalidades
que recaem sobre essas
dívidas, que ademais já foram pagas várias vezes.
A realização da auditoria será fundamental porque as recentes iniciativas
que suspenderam temporariamente o pagamento de

Bancos e fintechs podem
impulsionar crédito
para amenizar crise

dívidas foram acompanhadas de sérias imposições
de políticas de desmonte
do estado, privatizações,
reformas da previdência e
outras medidas compensatórias ao mero adiamento
dos pagamentos, que depois foram retomados com
mais juros sobre juros.
Por isso, a nossa proposta é de completa auditoria
da dívida, com participação social, acompanhada
de suspensão imediata de
todos os pagamentos de
juros e encargos de todas as dívidas públicas,
conforme Carta Aberta
divulgada pela Auditoria
Cidadã da Dívida (auditoriacidada.org.br/conteudo/
carta-aberta-auditoria-dadivida-ja-e-suspensao-dopagamento-dos-juros)

Assim como todas as demais
áreas da economia, a tendência
do volume de concessões de
crédito é de clara desaceleração.
Mas, ainda assim, o mecanismo
pode e deve ser uma das mais
importantes ferramentas do arsenal econômico para amenizar
os efeitos da pandemia do coronavírus no PIB brasileiro. A
projeção para 2020 dada pelo
relatório Focus de 13 de março
recuou para 1,68%. Há quatro
semanas, o incremento esperado era de 2,23%. A tendência é
que as perspectivas para o PIB
recuem ainda mais nas próximas
semanas. O Credit Suisse, por
exemplo, cortou a sua estimativa de crescimento para zero.
Com a abrupta queda da demanda, empresas precisarão de
fôlego para sobreviverem à crise e, portanto, será a postura das
instituições financeiras brasileiras, tanto das grandes e tradicionais como das recém-chegadas
fintechs, o divisor de águas entre a quebra de pequenas e médias ou sua sobrevivência.
Tais estabelecimentos, geralmente familiares, não têm estrutura para aguentar semanas ou
meses com demanda reduzida
ou quase zero, como é o caso
de bares e restaurantes. Isso não
quer dizer, entretanto, que tenham problemas financeiros estruturais, mas sim que precisam
de caixa para fechar as contas
durante este período.
No caso das pessoas físicas, a
necessidade de aumento na concessão de crédito pessoal será
sentida no médio prazo, pois a
redução da renda e aumento do
desemprego não são efeitos tão
imediatos como a queda do capital de giro das PMEs. Mesmo
assim, é preciso lembrar que o
endividamento das famílias já
era um problema pré-crise, e que
o cartão de crédito e o cheque
especial respondem por 80% do
total. Não é de se descartar, portanto, um aumento na inadimplência, pois estas duas linhas
exibem taxas de juros elevadas.
Felizmente, a postura das instituições financeiras demonstra
que o momento é de consciência
social, ou seja, não deve ocorrer um forte enxugamento da
oferta de crédito. Um exemplo
disso é que as cinco principais
instituições associadas à Federação Brasileira dos Bancos
(Febraban) – Banco do Brasil,
Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander – aderiram à prorrogação de
dívidas por 60 dias para pessoas
físicas, micro e pequenas empresas, com exceção das linhas
de cartão de crédito e o cheque
especial.
Para pessoas físicas, a prorrogação abrange linhas de empréstimo pessoal, de crédito imobiliário e aquisição de veículos.
Para as pequenas empresas, a
medida será destinada apenas
para financiamento de capital
de giro, linha utilizada pelos
empreendedores para garantir o
fluxo de caixa.
Além disso, ainda este mês

 Maria Lucia Fattorelli
Coordenadora Nacional da
Auditoria Cidadã da Dívida.

 José Menezes
Gomes
Coordenador do Núcleo
Alagoas.

 Lujan Miranda
Coordenadir do Núcleo
Espírito Santo.

Ativos reais crescem como alternativa
à turbulência das bolsas
Após um longo esforço de convencimento
para levar os investidores
da renda ﬁxa às bolsas, a
impressão é de que a pandemia do coronavírus tem
potencial para comprometer os avanços alcançados. Aﬁnal, após ter registrado um recorde positivo
em meados de janeiro,
quando alcançou 119 mil
pontos, o Ibovespa perdeu
quase 45% em menos de
dois meses. Nos últimos
dias, o circuit breaker já
foi acionado seis vezes.
O mecanismo é disparado toda vez que atinge o
limite de baixa de 10%,
interrompendo a sessão
para proteger o mercado
de ações de volatilidade
bruscas e atípicas.
Pela intensidade das
quedas, a crise do mercado acionário já está se
mostrando mais grave
que a registrada pela quebra do Lehman Brothers
em 2008. Na ocasião, o
mecanismo de paralisação também foi acionado
seis vezes no período de
um mês.
Se até para investidores experientes é muito
difícil manter a calma
vendo os índices caírem
entre 10% a 15% dia sim,

dia não, como devem estar sendo assustadoras as
noites daqueles aplicadores iniciantes que resolveram só recentemente
se arriscar no complexo
mundo das ações?
Diante deste cenário,
existem duas alternativas: voltar à renda ﬁxa
e deixar os recursos
parados apenas como
forma de proteger o patrimônio esperando por
dias melhores, ou buscar
uma forma de continuar
obtendo ganhos signiﬁcativos por meio de ativos reais. No primeiro
caso, a rentabilidade
está praticamente zerada
diante da nova queda da
taxa de juros, que se encontra a 3,75%.
No segundo, ainda
pesa um certo desconhecimento da população,
o que está mudando no
cenário atual em que
tudo o que o investidor
almeja é conciliar rentabilidade e proteção. O
ativo real é aquele que é
físico ou tangível como
imóveis ou precatórios
(títulos públicos judiciais). Como são ativos de
difícil originação, sempre estiveram um tanto
restritos às tesourarias

de bancos ou a family
oﬃces ou gestores de
grandes fortunas.

Precatórios
renderam em
média 16,5% ao
ano, ou 367%
sobre o CDI
Mas,
recentemente
eles se transformaram
em opções acessíveis
graças ao desenvolvimento da tecnologia e à
chegada das ﬁntechs, as
staturps ﬁnanceiras que
aproximaram este tipo
de investimento do investidor iniciante.
Os precatórios são direitos creditórios assegurados pelo artigo 100
da Constituição Federal,
que mitiga o risco. Além
disso, eles concentram
grande taxa de retorno,
pois além do deságio da
compra, a atualização de
seus valores obedece a regras claras e bem deﬁnidas. A rentabilidade estimada deste tipo de ativo
tem sido de aproximadamente 16,5% ao ano, o

que signiﬁca uma alta de
367% sobre o CDI.
A recomendação básica, que segue critérios
internacionais, é de locação de 10% a 30% do
patrimônio em ativos alternativos deste tipo, ou
seja, lastreados em ativos
reais. Desta forma, mesmo obedecendo a lógica
de que cautela e canja de
galinha não fazem mal a
ninguém, é possível manter o apetite por rentabilidade em dia enquanto as
coisas se acalmam.
Isso tudo é claro, levando em conta que é sempre
recomendável buscar ajuda de especialistas. Seja
lá qual for a escolha, trata-se de uma situação que
exige cuidado redobrado.
O impacto da pandemia
na economia já é sentido
e a recuperação vai depender muito de como os
governos mundiais vão
intervir na concessão de
crédito para socorrer as
empresas.
Assim, quanto mais
sólido for o investimento,
melhores serão as chances de manter a saúde das
ﬁnanças.

 Arthur Farache
CEO da Hurst.
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Diretor-Presidente
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entrou em vigor as alterações
nas regras dos depósitos compulsórios. Segundo a estimativa
do Bacen, as medidas têm potencial de injetar R$ 135 bilhões
no mercado, porém isso dependerá das instituições financeiras. Mas ainda assim é preciso
avançar, e aí é que as fintechs
poderão desempenhar um papel
importante.

90% das pequenas
empresas não têm
colchão de liquidez
para se proteger
Embora ainda limitadas por
uma capacidade de funding reduzida, baseada fortemente em
Fidcs, essas startups financeiras
têm utilizado tecnologias inovadoras e modelos de negócios
mais flexíveis que as tornam
capazes de levar a concessão
de crédito de uma forma mais
abrangente e democrática não só
às PMEs, mas também a pessoas
com histórico de crédito inexistente ou com maior dificuldade
de comprovação.
Segundo pesquisa realizada
pelo Sebrae em parceria com a
Associação Brasileira de Fintechs, a ABFintechs, na metade
das fintechs brasileiras pelo menos 30% dos clientes são formados por pequenos negócios,
sendo que em 40% dos casos as
MPE são maioria na carteira de
clientes. Apenas 10% da fintechs não atendem a pessoas jurídicas, e 84,1% delas demonstraram interesse em desenvolver
produtos e serviços específicos
às necessidades das micro e pequenas empresas.
Dados de mercado dão conta
que, até o mês passado, cerca
de 90% das empresas de pequeno porte tinham capital de giro
para seu dia a dia, mas não um
colchão de liquidez para se proteger.
Deve-se lembrar que o Brasil
ainda não conseguiu se recuperar completamente da última
crise. Entre 2015 e 2016, o PIB
recuou 7,5%, e de lá para cá, o
crescimento anual ficou ao redor do 1%. Mas isso não quer
dizer que o mesmo ocorrerá
daqui para frente. A recessão
destes anos foi estrutural. O que
ocorre agora é uma crise pontual
que vem de fora. Nestes casos, a
retomada tende a ser bem mais
rápida.
Para acalmar o mercado, a
autoridade monetária destacou
que ainda conta com mais balas na agulha para que as concessões de crédito continuem a
apoiar a retomada da economia
e assegurar a estabilidade financeira. Fora isso, toda a ajuda
será bem-vinda. O momento é
de incerteza, mas, sem dúvida,
de união, criatividade e consciência social.

 Breno Costa
Diretor da Neurotech.
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Assinatura anual .....................................................................R$ 396,00
Avulso (RJ) .............................................................................R$ 1,50
Avulso (outros estados) ...........................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%
Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara
CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888 - Fax: 55(61) 3204-0801
midiadistribuidora@grupomidia.com.br / www.grupomidia.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não reﬂetem necessariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana
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Governo continua contra o
poder dos estados e municípios
AGU recorre de
decisão do STF
que autoriza
restrição de
circulação

Governadores têm
que peitar o Guedes
A cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, pequena, mas
beneficiada por milhões de royalties de petróleo, está
pagando o equivalente a um salário mínimo para cada
autônomo ou empregado informal do município. O pagamento é feito em mumbucas (moeda eletrônica criada
por Maricá e aceita em lojas conveniadas da cidade) e a
contrapartida é que a pessoa se registre como MEI, caso
ainda não o seja. Além disso, aumentou o auxílio pago
aos mais carentes, criou linha de crédito e postergou
pagamento de impostos de empresas, distribuirá cestas
básicas a alunos da rede municipal, entre outras medidas
em um pacote que soma R$ 80 milhões.
O exemplo mostra que é preciso sair das amarras monetaristas e enfrentar a crise com medidas corajosas, no
sentido de garantir renda e empregos, com a manutenção das empresas. Coragem não é dizer que a gripe não
o pegará por ser atleta, nem bravatas de governadores
que aplaudem Mandetta, mas seguem rezando na cartilha
de Guedes. Tal como Maricá, é possível, se necessário,
emitir moeda (reais) sem qualquer risco inflacionário, já
que há uma forte queda na demanda.
A crise pega o Brasil fragilizado por cinco anos de crise
econômica. Os dados de janeiro, que estão sendo divulgados agora, sobre inadimplência, comércio e outros,
mostram que o país já vinha mal. O vírus transformou em
pneumonia uma economia doente. A reação tem que ser
urgente. Como disse Betinho, quem tem fome, tem pressa.

Alívio
Até o momento, já foram mapeados mais de 3 mil
respiradores no país que não estão em operação. A General Motors e outras montadoras se uniram em uma
força-tarefa no conserto de todos os aparelhos que não
estão funcionando, por meio da Iniciativa + Manutenção
de Respiradores.
“Neste momento, em paralelo ao levantamento que
está sendo feito do número, localização e modelo dos
equipamentos parados, estamos treinando virtualmente
nosso corpo técnico voluntário e preparando salas nas
operações da GM no Brasil para realizarmos os reparos
na semana que vem’, explica o gerente de inovação da
GM, Carlos Sakuramoto.
Duro é saber que há tantos aparelhos úteis e caros
jogados num canto.

Custo é seu
Beijing e Shanghai adotaram nesta quarta-feira medidas mais rigorosas de prevenção do coronavírus para
quem chega de viagem, já que quase todas as infecções
confirmadas nos últimos dias estão ligadas a casos importados. Dos 78 novos confirmados em todo o país na
segunda-feira, 74 foram importados, segundo a Comissão
Nacional de Saúde.
Beijing exigirá que todos que chegam do exterior
façam um teste de ácido nucleico antes de ficarem em
quarentena nas instalações designadas, por 14 dias. Os
viajantes devem cobrir os custos da quarentena.

Vésperas
Em 30 de janeiro, a coluna noticiou que a justiça suspendera os efeitos das concorrências Sesc/ARRJ 005/2019
e Senac/ARRJ 10/2019. Pois na sexta-feira passada, a licitação foi anulada pelas entidades. Neste domingo (22),
terminou o contrato emergencial com a empresa que venceu a concorrência, apesar de ter ficado em 19º lugar, pois
as 18 anteriores foram desclassificadas.
Anular a licitação dois dias antes do final do contrato
atual abre espaço para, mais uma vez, contratar a mesma
empresa emergencialmente. Detalhe: o preço proposto por
esta companhia na concorrência era R$ 1 milhão por mês
acima do valor oferecido pela primeira colocada, a CNS.
Diante disso, a CNS enviou ao Sesc/Senac documento
em que questiona o cancelamento sem maiores explicações e defende que, em caso de contratação emergencial,
seja escolhida a empresa que deu o menor valor.

Atravessador
Através da Liquigas, a Petrobras garantia que a
redução no preço do gás chegasse ao consumidor. Privatizada a distribuidora, revendedores aumentam as margens de lucro. A redução de 5% no GLP não chegou às
casas em meio à coronacrise: o preço médio de R$ 69,98
foi para R$ 69,87.

Rápidas
Durante a quarentena, a Universidade Corporativa
do Administrador oferece todos os cursos, de administração e gestão até idiomas, de forma gratuita, em crarj.
eadtech.net (usar o código 288IFNDJLCWJ0P10) ***
A construtech Archademy, aceleradora de escritórios de
arquitetura e design, tornou gratuito o acesso a sua plataforma de ensino a distância, para que todos os profissionais da área possam continuar se capacitando durante
a pandemia: abre.ai/plataforma-archademy

A Advocacia-Geral da
União (AGU) recorreu da
decisão liminar (provisória)
desta terça-feira do ministro
Marco Aurélio, do Supremo
Tribunal Federal (STF), em
que afirma o poder de estados e municípios para impor isolamento, quarentena
e restrição de circulação no
combate ao novo coronavírus (covid-19).
A liminar foi concedida
a pedido do PDT. O partido

questionou no Supremo uma
medida provisória editada
pelo governo que prevê, em
um de seus artigos, a “articulação prévia com o órgão
regulador ou o poder concedente ou autorizador” para a
adoção de qualquer medida
de isolamento, quarentena e
restrição de circulação, sempre que afetarem a execução
de serviços públicos e atividades essenciais.
Para a legenda, ao prever
a participação dos órgãos reguladores, a MP teve como
objetivo tirar das autoridades locais o poder de adotar
medidas restritivas à circulação por rodovias, portos
e aeroportos, por exemplo.
Para o partido, toda a MP
seria inconstitucional, pois
seu conteúdo só poderia ser
implementado via Lei Complementar.

Marco Aurélio negou o
pedido do partido para suspender toda a MP, afirmando
que ela não é inconstitucional nem impede a ação das
autoridades locais. Na decisão, porém, o ministro frisou
a “competência concorrente” de estados, municípios e
União para adotar medidas
de isolamento, quarentena
e restrição à circulação. Em
sua decisão, o ministro destacou, diversas vezes, que a
MP “não afasta a tomada de
providências normativas e
administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios”.
Ao recorrer, a AGU pediu
que Marco Aurélio reveja o
teor de sua decisão. Para o
advogado-geral da União,
André Mendonça, que assina o recurso, o despacho do
ministro não foi claro o bas-

tante e pode permitir que estados e municípios estabeleçam por conta própria o que
é ou não atividade essencial
e adotem medidas desconexas que prejudiquem o combate ao coronavírus.
“É absolutamente inviável que cada estado defina o
que são serviços essenciais
e, portanto, conforme sua
conveniência e oportunidade, interfira gravemente no
abastecimento nacional, no
fornecimento de medicamentos e na circulação necessária de pessoas e bens”,
escreveu o AGU.
Marco Aurélio, contudo, já enviou a ação para
ser julgada pelo plenário do
Supremo. O presidente da
Corte, ministro Dias Toffoli,
incluiu o tema como primeiro item da próxima sessão,
marcada para 1º de abril.

US$ 2 tri para evitar recessão e manter chances de Trump
O Executivo e o Congresso dos Estados Unidos
fecharam um pacote de estímulo à economia de US$
2 trilhões nesta quarta-feira. A soma é maior do que
o PIB brasileiro, calculado
pelo Banco Mundial em
US$ 1,88 trilhão.
O auxílio - que já vem sendo chamado de “novo Plano
Marshall” - contemplará socorro a estados, ajuda de custo a trabalhadores colocados
em quarentena, reforço do
seguro-desemprego e auxílio
a pequenas empresas.

A agilidade do governo
norte-americano na aprovação das medidas busca
recuperar a confiança do
mercado na economia, após
semanas de quedas acentuadas nas bolsas de valores
de todo o mundo e o surgimento do fantasma da
recessão. Bancos de investimento projetam queda da
atividade econômica de até
30% no segundo trimestre
do ano.
No entanto, as preocupações da Casa Branca não se
restringem somente ao ce-

Petroleiras já se preparam
para o petróleo a US$ 10
A onda de cortes nos gastos da indústria de petróleo
continua, com as principais
empresas anunciando reduções significativas, já que
o petróleo permanece preso
nos US $ 20. A Royal Dutch Shell disse na segundafeira que cortaria os gastos
em 20%, ou cerca de US $ 5
bilhões, e também suspenderia seu plano de recompra de
ações. A gigante petrolífera
francesa Total SA e a norueguesa Equinor anunciaram
movimentos semelhantes.
A ExxonMobil e a Chevron sugeriram que eles também estariam cortando seus
orçamentos, com a Exxon
sob pressão particular. O
Goldman Sachs estima que
a Chevron precise de US $
50 por barril para cobrir os
gastos e seus dividendos.
Por outro lado, a ExxonMo-

bil precisa de algo como US
$ 70.
Segundo Oilprice.com, as
principais empresas são relativamente mais isoladas da
desaceleração do que as perfuradoras de shale pequenas
e médias, porque possuem
ativos de refino e petroquímicos que normalmente têm
um desempenho um pouco
melhor que as unidades apenas exploradoras quando os
preços caem. As refinarias,
por exemplo, gastam menos
em petróleo durante a crise,
e os preços baixos também
se traduzem em um aumento
nas vendas de produtos refinados.
Mas as grandes empresas
não têm esse colchão desta
vez. Estamos no meio de um
colapso histórico - uma crise
de oferta e um evento de demanda sem precedentes.

nário econômico. “A principal preocupação de Donald
Trump é a sua reeleição. Se a
crise avança com força sobre
o emprego, por exemplo, sua
candidatura ficará enfraquecida. Os Estados Unidos têm
hoje uma taxa de desemprego de 2,7%”, diz Leonardo
Trevisan, economista e professor de Relações Internacionais da ESPM SP. “Essa
taxa poderia chegar rapidamente a 6% se nada fosse
feito. O impacto eleitoral
disso seria enorme”, acrescenta.

De acordo com Trevisan,
o pacote aprovado provavelmente não será o último.
“Os problemas na economia mundial causados pela
pandemia de covid-19 não
se resolverão com essas
medidas”, afirma. “Certamente virão outras. A
questão mais importante é
até onde ir com esses estímulos econômicos. Se eles
pararem sem que a economia esteja totalmente recuperada, a crise volta com
força.”

Medicamento cubano que
ajudou a China é pedido
por mais de 15 países
O embaixador de Cuba
em Moscou, Gerardo Peñalver, informou que Havana
recebeu pedidos de mais de
15 países para adquirir a droga Interferon Alfa 2B, desenvolvida na ilha. “Até o dia de
hoje recebemos pedidos de
mais de 15 países para comprar o medicamento, o que é
um reconhecimento do desenvolvimento biotecnológico do nosso país”, declarou
o embaixador.
Peñalver lembrou que o
medicamento foi utilizado
com êxito na China para
conter a pandemia do novo
coronavírus. O Interferon
Alfa 2B é um medicamento
terapêutico, e não uma va-

cina. Interferons são moléculas produzidas pelo corpo
humano contra ataques virais. A medicação busca aumentar a capacidade do sistema imunológico de reagir
ao coronavírus.
A medicação cubana é
normalmente aplicada de
forma injetável, mas na China está sendo aplicada por
inalação, uma vez que o método permite atingir os pulmões do paciente no estágio
inicial da infecção, informou
a AFP. Além da produção
doméstica em Cuba, a medicação é produzida por uma
joint-venture binacional sino-cubana instalada no país
asiático.

Economia alemã pode
recuar até 20% este ano

China faz terceira
troca de títulos em 2020

Pesquisa do instituto alemão Ifo, instituição sediada
em Munique, revela que
a economia do país pode
recuar até 20% neste ano
devido ao impacto do coronavírus. O presidente da
instituição, Clemens Fuest,
disse em comunicado nesta
quarta-feira que o clima de
negócios caiu de 96,0 para
86,1 em fevereiro. “Esta
é a queda mais acentuada
desde a reunificação alemã
e o valor mais baixo desde
julho de 2009”, afirmou em
comunicado.
“A economia alemã está
em choque”, disse Fuest,
acrescentando que as expectativas empresariais em particular haviam piorado como
nunca antes, enquanto a avaliação das empresas sobre
sua situação atual também
caiu acentuadamente.

O Banco Popular da China (BPC), o banco central do
país, conduziu nesta quartafeira a terceira operação de
troca de títulos do banco
(CBS, em inglês) em 2020,
para melhorar a liquidez dos
títulos perpétuos emitidos
por bancos comerciais.
Segundo um comunicado
da instituição, o CBS, no
valor de 5 bilhões de iuanes
(US$ 707 milhões), é aberta
para os distribuidores primários por licitação a uma
taxa fixa de 0,1%. A troca
vencerá em 25 de junho de

No setor de serviços,
por exemplo, o indicador
de clima de negócios registrou a maior queda desde que os dados foram coletados pela primeira vez,
em 2005, acrescentou o
economista.
No setor manufatureiro, o
índice caiu para o nível mais
baixo desde agosto de 2009,
com o subíndice de expectativas registrando a queda
mais acentuada em 70 anos
de pesquisas no setor.
O economista Klaus Wohlrabe, também do Ifo disse
à Reuters que a economia
alemã pode contrair entre 5%
e 20% este ano, dependendo
da duração do desligamento
causado pela pandemia.
Wohlrabe acrescentou que
espera uma recessão severa
que dure pelo menos dois trimestres.

2020, informa o documento.
Também nesta quarta-feira, o banco central suspendeu as operações de recompra reversa (reverse repos)
pelo 27º dia consecutivo,
citando uma liquidez razoavelmente suficiente no mercado monetário. Conforme
a agência Xinhua, com o
CBS, os distribuidores podem trocar os bônus perpétuos que têm por títulos do

banco central, o que elevará eficazmente a demanda
do mercado pelos bônus
perpétuos

GMS – Gestão e Manutenção de Saneamento Básico Ltda.
CNPJ nº 07.199.459/0001-05 - NIRE 33.2.0744595-5
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade a se
reunirem no dia 15/04/20, às 10 horas, na sede da empresa à Rua Lemos Cunha
nº 510, Parte, Icaraí, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações
Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício
findo em 31/12/19; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/19;
(c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para
o ano de 2020; (e) Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 18/03/20. Luis Carlos
Martins da Silva - Administrador / André Lermontov - Administrador
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Consumo mundial de
café supera a produção
Coleções em tempos
de confinamento
A situação
do mercado da
leiloaria, atual,
está de acordo
com a necessidade do recolhimento, de
muitos clientes, a seus lares. Ofertas de
muitos pregões
online – facilitando a privacidade e o agendamento personalizado para
a visitação ou
recolha dos lotes adquiridos,
além das entregas via correio.
O aficcionado,
que tem nas
coleções sua
atenção, pode
ocupar
seu
tempo de confinamento com
buscas e estuRelógio Tarsons, a corda, com Antônio
dos sobre seus
Lopes
objetos preferidos via internet. Muitos leilões acontecendo online, permitem a continuidade do ritmo de trabalho do leiloeiro e
da sua equipe, que pode controlar a exposição ao vírus,
evitando a aglomeração dos pregões presenciais.
Alberto Cristiano Ramos Lopes da Silva continua o
ritmo de trabalho, com datas de leilões de colecionáveis,
arte e antiguidades – como nesta quinta e sexta-feira (26
e 27) às 19h30 o pregão Postal Rio, com retirada dos
lotes na Rua da Glória, 268, loja 15, Glória (RJ). Alberto Lopes também trabalhará no próximo sábado (28)
às 15h, quando venderá antiguidades, que poderão ser
examinadas por agendamento na véspera (27), entre 10h
e 14h, na Rua Adolfo Bergamini, 46, Engenho de Dentro
(RJ).
O pregão de Papéis Colecionáveis será na segunda
e terça-feira (30 e 31) às 13h30, em horário especial. A
visitação está marcada para sexta-feira (27) entre 12h e
14h, na Rua Tobias Barreto, 7, loja E, Vila Isabel (RJ).
Além destas oportunidades, o leiloeiro está com um pregão Mandala, onde todos os lotes estão à lance livre, nesta
segunda-feira (30), às 19h30, com a visitação agendada
na sexta-feira (27) entre 10h e 12h.
Outros pregões já estão marcados, listados, com catálogos e fotos no website albertolopesleiloeiro.com.br, onde
se pode verificar os detalhes.

A produção de café em nível mundial prevista para o
ano-cafeeiro 2019-2020 está
estimada em 168,86 milhões
de sacas de 60kg, volume físico que representa uma redução aproximada de 0,8%
em relação a 2018-2019. Assim, estima-se que a safra de
café da espécie arábica diminuirá em torno de 3,9%, com
produção de 96,37 milhões
de sacas, e que a de café robusta aumentará 3,7%, chegando a 72,5 milhões.
Neste contexto, calculase que o consumo mundial
de café está estimado em
169,34 milhões de sacas no
ano-cafeeiro
2019-2020,
demanda que apresenta desempenho 0,7% superior ao

consumo de 2018-2019, que
foi de 168,10 milhões de sacas. Com base nesses dados,
também se estima que o anocafeeiro 2019-2020 deve
registrar um déficit de 0,48
milhão de sacas, na relação
entre consumo e produção.
Exclusivamente no mês
de janeiro de 2020, as exportações mundiais de café
totalizaram 10,29 milhões
de sacas, desempenho ligeiramente menor que as 11,14
milhões de sacas exportadas em janeiro de 2019. E,
ainda, nos quatro primeiros meses do ano-cafeeiro
2019-2020, que compreende o período de outubro a
janeiro, as exportações diminuíram 5,8%, com 39,53

milhões de sacas vendidas
aos países importadores, em
comparação com as 41,95

milhões de sacas exportadas
no mesmo período do anocafeeiro anterior.

Inadimplência de empresas aumentou 9,9% em janeiro
Pelo 11º mês consecutivo, a inadimplência das
empresas bateu recorde no
Brasil e chegou a 6,2 milhões em janeiro de 2020.
O dado é 9,9% maior do
que o mesmo mês do ano
anterior, quando eram 5,6
milhões de empreendimentos com contas em atraso.
Dentre aqueles com contas atrasadas e negativa-

das, 94,2% são micro ou
pequenos, com os demais
se dividindo entre médio e
grande portes. Com relação
a dezembro de 2019, o aumento dos inadimplentes
foi de 0,9%.
O economista da Serasa
Experian, Luiz Rabi, comenta que este cenário não deve
mudar nos próximos meses.
“É preciso que os donos de

negócios saibam como agir
em casos de crescimento
econômico abaixo do esperado e demora nos reflexos
dos juros baixos na oferta
de crédito. Ter planejamento financeiro é fundamental,
assim como renegociar as
dívidas mais caras junto aos
credores”
As companhias que atuam no comércio apresen-

taram queda de 1,2 ponto
percentual na representatividade ante o total de
inadimplentes, passando de
41,6% em janeiro de 2019
para 40,4% no primeiro mês
deste ano. Já o setor de serviços mantém o aumento de
1,3 ponto percentual, com
50,2% daqueles negócios
com contas em atraso e negativadas.

Operadoras solicitam licenças de instalação de antenas
As operadoras de telefonia e internet móvel estão
solicitando a autoridades
municipais que autorizem
licenças para instalação de
antenas, que são imprescindíveis à continuidade e
ampliação de cobertura dos
serviços de telecomunicações.
O pedido está sendo endereçado principalmente a
grandes cidades, que apresentam mais dificuldades de
instalação de antenas, como
São Paulo, Belo Horizonte,
Brasília, Florianópolis e Manaus.
Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel
Celular e Pessoal (Sinditelebrasil), em diversas cidades
brasileiras há atraso de mais
de um ano nos processos de
liberação das licenças para
instalação de antenas de telecomunicações, em função
da burocracia de processos
e de leis municipais desatualizadas.
Ao todo, existem mais de
4 mil pedidos de instalação

de antenas em todo o país,
aguardando a liberação de
licenças pelos municípios. A
instalação de antenas, além
de gerar conectividade e investimento para o município,
é feita seguindo o rigor das
normas técnicas da Anatel e
respeitando a legislação.
O setor afirmou que espera a compreensão e engajamento das autoridades
municipais, nesse esforço
coletivo de combate ao
coronavírus, e solicita a
liberação imediata das licenças para instalação de
antenas. A conectividade,
neste período de dificuldades de deslocamento e
necessidade de confinamento, é elemento chave
para viabilizar as relações
pessoais, de saúde, de estudo e de trabalho.
De acordo com o sindicato, é importante reiterar que
sem antenas os serviços de
telefonia e internet móvel
não funcionam e, para a adequada prestação dos serviços
e atendimento à demanda da
população, é necessário am-

pliar constantemente a cobertura, sendo que em muitos municípios essa ampliação encontra-se paralisada
em razão da falta de emissão
das licenças municipais necessárias.
Parte da demanda por antenas está na periferia das
grandes cidades, onde, devido às restrições à instala-

ção de infraestrutura, essa
instalação não tem acontecido. Coincidentemente, é
nessas áreas que a demanda
por conectividade móvel se
faz mais ainda mais necessária, pois em sua maioria
é por meio de dispositivos
móveis que acessam a internet e serviços de governo e
saúde.

Após coronavírus, 71% passaram a fazer mais compras virtuais
Mercadorias do pregão da Receita Federal

Receita Federal online
O leilão eletrônico da Receita Federal se realizará na
quinta-feira (2) às 10h, para pessoas físicas e jurídicas
no Aeroporto Internacional do Galeão, onde serão vendidos 30 lotes de mercadorias apreendidas – de bazar,
eletrônicos, informática e outros. As propostas serão
recebidas até 18h da quarta-feira, 1º de abril, e devem
ser feitas pelo website da Receita Federal (receita.economia.gov.br), por meio do Sistema de Leilão Eletrônico, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(e-Cac).
As mercadorias estarão expostas até sexta-feira (27), das
9h às 14h, no Depósito dos Correios, localizado na Ponta
do Galeão, s/nº, Ilha do Governador; no Depósito Teca, localizado no mesmo endereço do Depósito dos Correios, das
9h às 16h; e no Depósito na Avenida Brasil, 3.001, Benfica,
das 9h às 15h.
A lista completa das mercadorias pode ser conferida
no edital do leilão, que está disponível para consulta no
website – onde se encontram as orientações para os interessados, que está no manual do licitante do leilão. Informações extras poderão ser solicitadas à Comissão de
Licitação da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto
Internacional do Galeão (RJ), Teca Novo – Prédio Administrativo, no 3º andar, Balcão de Atendimento ao Público
(Equipe de Logística / Mercadorias Apreendidas). Fotos
das mercadorias estão em flickr.com/photos/assessoriarfb/albums

Levantamento realizado
com mais de 1,7 mil entrevistados virtualmente pela
plataforma NZN Intelligence apontou que com a pandemia causada pelo Covid-19,
49% dos brasileiros consideram reavaliar seus gastos,
sendo que 71% afirmam que
pretendem aumentar o volume de compras virtuais.
Os dados também apontam que entre os serviços
que deixam de ser priorizados pela população e envolvem interação com um grande número de pessoas está
o transporte público (53%)
em quarta opção, atrás de
grandes eventos (82%), shoppings e cinemas (69%) e
viagens (68%). Esses dados
corroboram com uma das
principais recomendações
do Ministério da Saúde: evitar aglomerações com mais
de 500 pessoas.
Quando se trata de prioridade neste momento, os
brasileiros afirmam que
produtos de higiene (80%),
alimentos e bebidas (72%) e
remédios (63%) serão o foco

do seu consumo durante a
pandemia. Em relação ao
comportamento em um possível período de isolamento,
46% dos entrevistados afirmam considerar a possibilidade de contratar novos
serviços de streaming e 40%
cogitam se inscrever em cursos pela internet. Destes, a
maioria tem entre 18 anos e
34 anos de idade, apontando interesse de boa parte da
população em se desenvolver mesmo no momento de
crise, trazendo oportunidade
para a indústria de educação.
Quando questionados sobre a possibilidade de contratação de planos de saúde
por conta da pandemia, 35%
dos entrevistados afirmam
não ter intenção no serviço,
contra 24% que se mostram
favoráveis ao investimento.
Esse é um dado importante,
considerando a preocupação
das autoridades em relação
à capacidade de suporte do
Sistema Único de Saúde
(SUS). Entre os entrevistados que não têm a intenção
de contratar atendimento de

saúde está a população com
renda de até 1,5 salário-mínimo.
Mesmo com alguma parte da população ainda não
acreditando que o brasileiro
está ciente dos impactos da
chegada do coronavírus ao
país, 69% dos respondentes
acreditam que a chegada do
vírus irá mudar seus hábitos
em relação à rotina de trabalho e estudo.
O próprio Sindicato dos
Lojistas do Comércio do
Município do Rio de Janeiro
(SindilojasRio) e o Clube de
Diretores Lojistas do Rio de
Janeiro (CDL-Rio), em nota,
comunicaram que apoiam a
determinação da Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro, de fechar o comércio, a
partir desta terça-feira, 24 de
março, para conter o avanço
da pandemia de coronavírus.
“Acreditamos que esta
medida drástica é essencial
para tentar diminuir a velocidade do contágio pelo coronavírus e, assim, preservar
vidas. Neste grave momento
que o país atravessa, o Sin-

dilojasRio e o CDL-Rio,
solidariamente, se unem aos
esforços que visam ao combate contra o coronavírus,
priorizando a saúde da população, sem deixar de lado, no
entanto, a defesa do comércio do Rio de Janeiro que já
sofre, há mais de um ano,
com sucessivos resultados
negativos”.
O texto, assinado pelo
presidente do SindilojasRio
e do CDL-Rio, Aldo Gonçalves, diz que “considerando os efeitos negativos sobre
a economia da Cidade do
Rio de Janeiro, que advirão
da pandemia de Covid-19
causada pelo coronavírus,
torna-se urgente a construção de estratégias e soluções
que protejam a atividade comercial e minimizem o impacto que o fechamento irá
provocar. Tais como a falta
de liquidez para as empresas lojistas contribuintes,
que deverão honrar o pagamento dos salários de seus
empregados e dos impostos,
de fornecedores e outras despesas.”
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Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.
CNPJ nº 05.063.249/0001-60
Relatório da Administração
A Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU” indicador de seu desempenho operacional.
31/12/2019 31/12/2018
ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores Perfil do endividamento - R$ mil
5.849
14.644
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acom- Circulante
11.621
17.155
panhadas das notas explicativas e do respectivo relatório dos auditores inde- Não circulante
Dívida bruta
17.470
31.799
pendentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
(-) Equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliáA Companhia
(9.661)
(12.949)
Possuem o controle compartilhado da ETAU, por meio de acordo de acio- rios e depósitos vinculados
7.809
18.850
nistas: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”) – 75,6193%, (=) Dívida líquida
0,35
0,65
DME Energética S.A. (“DME”) – 14,3807% e Companhia Estadual de Geração Dívida líquida/EBITDA
Dívida líquida - A dívida líquida não é reconhecida pelas práticas contábeis
e Transmissão de Energia Elétrica S.A. (“CEEE-GT”) – 10,0000%.
Desempenho Financeiro - R$ mil
2019
2018 adotadas no Brasil, não possui um significado-padrão, nem pode ser compaReceita operacional líquida
29.882
44.605 rável a medidas semelhantes fornecidas por outras companhias, tampouco é
EBITDA
22.321
28.861 uma medida de fluxo de caixa, liquidez ou capacidade de pagamento da díviMargem EBITDA
74,70%
64,70% da. A dívida líquida representa o somatório de empréstimos e financiamentos
e debêntures do passivo circulante e do passivo não circulante, menos os
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício
13.205
17.635 equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, depósitos vinculados e
Resultado financeiro
2.341
2.168 outros investimentos. A dívida líquida apresentada é utilizada pela CompaImposto de renda e contribuição social
6.774
9.057 nhia para medir o seu próprio desempenho. A Companhia entende que alguns
Depreciação
1
1 investidores usam a dívida líquida como um indicador de seu desempenho.
EBITDA
22.321
28.861 Governança Corporativa
EBITDA - É o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras lí- No intuito de fornecer informações aos seus acionistas com agilidade, qualiquidas e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reco- dade e transparência, a Companhia possui um Conselho de Administração,
nhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um fluxo constituído desde o início de suas atividades, que é composto por membros
de caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado como efetivos e suplentes representantes de seus acionistas, com o objetivo de esum lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho. O EBITDA tabelecer as diretrizes fundamentais para a Companhia, verificar e acompaapresentado é utilizado pela Companhia para medir o seu próprio desempe- nhar sua execução.
nho. A Companhia entende que alguns investidores usam o EBITDA como um A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Nota
explicativa
2019
2018
explicativa
2019
2018 Passivos
Ativos
Passivos Circulantes
Ativos Circulantes
Fornecedores
1.373
2.103
Equivalentes de caixa
4
1.487
66 Empréstimos e financiamentos
10
5.849
4.609
11
- 10.035
Títulos e valores mobiliários
5
8.174 12.883 Debêntures
Taxas regulamentares
1.759
1.632
Contas a rec. de concessionárias e permissionárias
4.488
5.003 Impostos e contribuições sociais
5.219
5.291
Ativo de contrato de concessão
6 22.379 30.760 Dividendos a pagar
9
132
176
340
871
Impostos e contribuições sociais
85
78 Outras contas a pagar
Total dos Passivos Circulantes
14.672 24.717
Outras contas a receber
206
319 Passivos Não Circulantes
Total dos Ativos Circulantes
36.819 49.109 Empréstimos e financiamentos
10 11.621 17.155
Impostos e contribuições diferidos
7 16.686 16.246
Ativos Não Circulantes
Tributos diferidos
8
5.647
6.335
Depósitos judiciais
287
414 Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis
12
364
552
Contas a rec. de concessionárias e permissionárias
264
264 Outras Contas a Pagar
896
1.019
35.214 41.307
Impostos e contribuições sociais
25 Total dos Passivos não Circulantes
Total dos Passivos
49.886 66.024
Ativo de contrato de concessão
6 95.275 103.388 Patrimônio Líquido
Intangível
2
3 Capital social
34.895 34.895
34.895 34.895
Outras Contas a receber
102
70 Reserva de lucros
13.073 17.459
Dividendos adicionais propostos
Total dos Ativos Não Circulantes
95.930 104.164 Total do Patrimônio Líquido
14 82.863 87.249
Total dos Ativos
132.749 153.273 Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
132.749 153.273
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Capital
Reservas de lucros
Dividendos
Lucros
explicativa
social
Legal
Especial adicionais propostos acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
34.895
6.979
27.916
14.523
84.313
Dividendos adicionais aprovados
(14.523)
(14.523)
Lucro líquido do exercício
17.635
17.635
Destinação do lucro líquido do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios
(176)
(176)
Dividendos adicionais propostos
17.459
(17.459)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
14
34.895
6.979
27.916
17.459
87.249
Dividendos adicionais aprovados
(17.459)
(17.459)
Lucro líquido do exercício
13.205
13.205
Destinação do lucro líquido do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios
(132)
(132)
Dividendos adicionais propostos
13.073
(13.073)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
14
34.895
6.979
27.916
13.073
82.863
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
administrativos. Provisões são constituídas para todos os riscos referentes a
A Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU” ou “Companhia”) processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo
é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 7 de maio de grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação
2002, que tem por objeto social a construção, a implantação, a operação e das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências dispoa manutenção do serviço público de transmissão de energia elétrica deno- níveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenaminada Campos Novos/Santa Marta de 230 kV, bem como das subestações mento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos externos. 2.5.
de Lagoa Vermelha 2 - RS e Barra Grande - SC e das entradas de linhas e Informações por segmento: A Companhia atua somente no segmento de
instalações associadas a estas, localizadas nas subestações de Santa Mar- transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da rede
ta - RS e Campos Novos - SC, conforme estabelecido no Edital de Leilão nº básica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contrato de
002/2002, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Em Prestação de Serviços de Transmissão – CPST.
18 de dezembro de 2002, a Companhia assinou com a ANEEL, o contrato de 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
concessão nº 082/2002 para construção, operação e manutenção da linha 3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e mende transmissão pelo prazo de 30 anos. A linha de transmissão de 230 kV surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos
tem extensão aproximada de 188 km, com origem na subestação de Campos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos
Novos - SC e término na subestação de Santa Marta - RS, fazendo parte do Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão.
Sistema Interligado Nacional - SIN. A construção da linha de transmissão foi As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as
iniciada no exercício de 2002 e concluída em 24 de julho de 2005. Controla- obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando
dores - Possuem o controle compartilhado da Companhia, por meio de acordo for possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância comercial e
de acionistas: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), DME for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As
Energética S.A. (“DME”) e Companhia Estadual de Geração e Transmissão de receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de
Energia Elétrica S.A. (“CEEE-GT”).
construção - Serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço
2. BASE DE PREPARAÇÃO
e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma
foram aprovadas pela Diretoria e pelo Conselho de Administração em 25 de vez que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de immarço de 2020. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aque- plementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de
las incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien- suas instalações é implementada através de contratos terceirizados com partações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos tes não relacionadas. As variações positivas ou negativas em relação à marContábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. gem estimada são alocadas no resultado quando incorridas. Toda a margem
Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão sendo de construção é recebida durante a obra e variações positivas ou negativas
evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da Compa- são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para
nhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram prepa- estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um moderadas com base no custo histórico, com exceção de determinados instrumentos lo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A
financeiros não derivativos, mensurados pelo valor justo por meio do resultado. taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de
2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras são operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prainformações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o zo de financiamento. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Jumilhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de ros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor representa
estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por consiacordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, derar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os componente financeiro do ativo de contrato, determinada na data de início de
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados cada contrato de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a rereais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisa- ceber do fluxo futuro de recebimento de caixa. c) Receita de correção monedas de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis tária do ativo de contrato de concessão – Correção reconhecida a partir da
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As prin- operacionalização do empreendimento com base no índice de inflação definicipais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contra- do no contrato de concessão. As correções monetárias são calculadas com
to de concessão - A Companhia efetua análises que envolvem o julgamento base no Índice Geral Preços de Mercado - IGP-M. d) Receita de operação e
da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transinterpretação de contratos de concessão, determinação e classificação dos missão de energia elétrica, que tem início após o término da fase de construgastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias ção e que visa a não interrupção da disponibilidade dessas instalações. 3.2.
como ativo de contrato. A Administração da Companhia avalia o momento Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abrande reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características gem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no reeconômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato se origina sultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras
na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e im- abrangem despesas com juros e variações monetárias sobre dívidas. 3.3. Insplementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao trumentos financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão é registrado Os instrumentos financeiros são classificados em três categorias: mensurados
em contrapartida a receita de construção, que é reconhecida com base nos ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
gastos incorridos na implementação da infraestrutura de transmissão. A taxa (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos
aplicada ao ativo de contrato de concessão é uma taxa de desconto que me- ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos
lhor representa a estimativa da Companhia para a remuneração financeira fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes atidos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos vos financeiros. A Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da
e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente finan- seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os
ceiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data do início de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos
cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no recoa receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do nhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a
ativo de contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos
sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Devido de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são
ao motivo da Companhia ter sido adquirida em fase de operação, a taxa de classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações
desconto considerada foi a da época da aquisição. Quando a concessio- líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um
nária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando
receita de construção pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de
serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em consi- caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o
deração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrude implementação da infraestrutura e encargos. Quando a concessionária mento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método
presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo va- de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperálor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder vel. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros
Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros
b) Avaliação de instrumentos financeiros – São utilizadas premissas e téc- seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados ment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros
observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultade instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas dos abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimopremissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem incertezas re- niais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecilacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao va- das nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa
lor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contralongo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, tuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um
ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um
receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões, ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos
quando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer parde auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições ticipação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros
em que atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência de au- transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b) Passivos
ditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR quando são
tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado.
d) Imposto de renda e contribuição social diferidos – São registrados ativos Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo
relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a 3.4. Provisões para riscos trabalhistas e cíveis: Uma provisão é reconhecilegislação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são da, em virtude de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação
reconhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro tributável fu- legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é provável
turo suficiente com base em projeções elaboradas pela Administração. Essas que um recurso econômico venha a ser exigido para liquidar a obrigação. A
projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e despesa relativa à constituição de qualquer provisão é apresentada na defatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e monstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.5. Imposto de
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do
à medida que sua realização não seja mais provável. e) Provisões para riscos exercício correntes e diferidos são calculados com base no lucro real, à alítrabalhistas e cíveis - A Companhia é parte em diversos processos judiciais e quota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável exce-

ETAU e implanta na concessão os mesmos princípios de Governança Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões em que o Grupo Taesa
administra.
Política de Qualidade
A ETAU, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso
com a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o completo atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria
contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionados à
execução dos serviços de operação e manutenção de linhas de transmissão
de energia elétrica.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações
financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente das demonstrações
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 pelo valor de
R$107 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.
Demonstração do resultado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota
explicativa
2019
2018
Receita operacional líquida
18 29.882 44.605
Pessoal
(23)
Serviços de terceiros
(5.662) (5.049)
Material
(692) (9.418)
Outras receitas (custos) operacionais, líquidas
128
191
Custos operacionais
19 (6.249) (14.276)
Lucro bruto
23.633 30.329
Pessoal
(95)
(82)
Serviços de terceiro
(1.158) (1.219)
Depreciação e amortização
(1)
(1)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
(59)
(167)
Despesas administrativas
19 (1.313) (1.469)
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras,
líquidas dos impostos e das contribuições
22.320 28.860
Receitas financeiras
594
723
Despesas financeiras
(2.935) (2.891)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
20 (2.341) (2.168)
Lucro antes dos impostos e das contribuições
19.979 26.692
Imposto de renda e contribuição social correntes
(6.334) (6.499)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(440) (2.558)
Imposto de renda e contribuição social
13 (6.774) (9.057)
Lucro líquido do exercício
13.205 17.635
Lucro por ação ordinária – básico e diluído (em R$)
17 0,37842 0,50537
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2019
2018
Lucro líquido do exercício
13.205 17.635
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
13.205 17.635
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
13.205 17.635
Itens de resultado que não afetam o caixa:
(Reversão) provisão de riscos trabalhistas e cíveis
12
(48)
40
Remuneração do ativo de contrato de concessão 6 e 18 (12.220) (12.856)
Correção monetária do ativo de contrato
de concessão
6 e 18 (3.059) (9.464)
Depreciação e Amortização
1
1
Receita de Construção
6 e 18
174 (9.534)
Receita de aplicação financeira
20
(594)
(723)
Custo de construção
(157) 8.651
Juros e variações monetárias – Financiamento
10 e 20
1.841 1.606
Juros e variações monetárias
líquidas – Debêntures
11 e 20
613
700
Tributos diferidos
(688)
467
Imposto de renda e contribuição social
13
6.774 9.057
5.842 5.580
Variação de ativos e passivos:
Redução (aumento) no contas a receber de
concessionárias e permissionárias
515
(583)
Baixa do contas a receber e ativo de contrato de concessão,
líquidos
31.599 29.902
(Aumento) nos impostos e nas contribuições
sociais ativos, líquido dos passivos
(247)
(276)
Redução outras contas a receber e depósitos judiciais
208
33
(Redução) nos fornecedores
(573) (7.296)
Aumento nas taxas regulamentares
127
237
(Redução) aumento nas outras contas a pagar
(793)
788
30.836 23.388
Caixa gerado pelas atividades operacionais
36.678 28.968
Imposto de renda e contribuição social pagos
(6.142) (5.155)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
30.536 23.813
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Redução (aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários
5.303 (8.138)
Redução nos depósitos vinculados
- 4.157
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
de investimento
5.303 (3.981)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de novos empréstimos
10
- 10.273
Pagamento de debêntures – Principal
11 (10.000)
Pagamento de debêntures – juros
11
(648)
(688)
Pagamento de financiamentos – principal
10 (4.526) (4.971)
Pagamento de financiamentos – juros
10 (1.609) (1.204)
Pagamento de dividendos
9 (17.635) (26.061)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades
de financiamento
(34.418) (22.651)
1.421 (2.819)
Aumento (redução) líquida nos equivalentes de caixa
Saldo inicial de equivalentes de caixa
4
66 2.885
Saldo final de equivalentes de caixa
4
1.487
66
Aumento (redução) líquida nos equivalentes de caixa
1.421 (2.819)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
dente de R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para
contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável anual. Os impostos correntes são os impostos a pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às taxas de
impostos determinadas ou substantivamente determinadas na data de competência das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar
de exercícios anteriores. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação
às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos
para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins fiscais. Os
impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações financeiras. Os
impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que
estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. Um ativo de imposto de renda e contribuição
social diferidos é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças
temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros
sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a
cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja mais
provável. 3.6. Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado por meio
do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e da média
ponderada das ações em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação
diluído é calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, quando
aplicável. 3.7. Demonstração dos fluxos de caixa (“DFC”): A Companhia
classifica na DFC os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que os juros pagos representam custos para obtenção de seus recursos
financeiros. 3.8. Normas e interpretações novas e revisadas: 3.8.1. Novas
normas aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil: A Companhia não possui contratos de arrendamento mercantil, portanto, não houve efeito oriundo da adoção ao CPC 06
(R2) sobre as demonstrações financeiras. ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A Interpretação (equivalente à interpretação IFRIC
23) trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os
tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12
(CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos
fiscais incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: • Se a
entidade considera tratamentos fiscais incertos separadamente; • As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; • Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários
extemporâneos e alíquotas de imposto; • Como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A Companhia determina se considera cada
tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou mais
tratamentos fiscais incertos e considera a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A Companhia aplica julgamento significativo na identificação de incertezas sobre tratamentos de imposto de renda e avaliou se a
Interpretação teve impacto em suas demonstrações financeiras. A Companhia
determinou, com base em seu estudo de conformidade tributária, que é provável que seus tratamentos fiscais serão aceitos pelas autoridades fiscais. A Interpretação não teve impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.
Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017: • CPC 32 - Tributos sobre o Lucro: As
alterações esclarecem que as consequências do imposto de renda sobre dividendos estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos passados
que geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, a entidade reconhece as consequências do imposto de renda sobre divi-
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dendos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entidade originalmente reconheceu essas transações ou eventos passados. A entidade aplica essas alterações a partir de 1º de
janeiro de 2019. Quando a entidade aplica essas alterações pela primeira vez, as aplica às consequências do imposto
OCP x - reembolso
de renda sobre dividendos reconhecidas a partir do início do período comparativo mais antigo. Como a legislação fiscal
de
aplicável nas jurisdições nas quais a Companhia atua (primariamente no Brasil) não preveem a tributação dos dividen- 3
N/A
N/A
despesas e outros - R$14
dos, essa alteração não trouxe efeito sobre as demonstrações financeiras. • CPC 20 (R1) - Custos de Empréstimos:
Taesa
As alterações esclarecem que a entidade deve tratar como parte dos empréstimos em geral qualquer empréstimo que
tenha sido contraído originalmente para desenvolver um ativo qualificável quando substancialmente todas as atividades necessárias para preparar o ativo para uso ou venda forem concluídas. A entidade aplica estas alterações aos
custos de empréstimos incorridos a partir do início do período anual em que a entidade aplica essas alterações pela
primeira vez. A entidade aplica estas alterações a períodos anuais com início a partir de 1º de janeiro de 2019. Como
a prática atual da Companhia está alinhada a essas alterações, não houve nenhum impacto sobre suas demonstrações financeiras. 3.7.2. Norma emitida, mas ainda não vigente até a data das demonstrações financeiras da
Juros de
Companhia: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão
1% a.m.
das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar estas normas
OCP x Serviço de
R$208 23/06/2019 a + multa
e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definide 2% /
Valor
ção de omissão material: Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes 4 terceiros – O&M CEEE GT
mensal 23/06/2021 Atualização
in Accounting Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1)
anual
pelo
e o CPC 23 para alinhar a definição de “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em todas as normas e
IGP-M
esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição declara que: “a informação é material se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os principais usuários das demonstrações
financeiras de propósito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade. Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo
nas demonstrações financeiras da Companhia.
De janeiro
Juros de
4. EQUIVALENTES DE CAIXA
de 2018 até 1% a.m.
2019
2018
emissão do
e multa
Bancos
1.487
66
OCP x Serviço de
R$78
termo de
moratória
Equivalentes de caixa são depósitos bancários à vista, operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente 5 terceiros - fiscalizaValor
aceitação
de 2% /
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
ção – CEEE GT
mensal definitiva
do Atualização
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
empreendi- anual pelo
2019
2018
mento
IGPM
Investimento em cotas de fundos OCP x Serviço de
“Pampulha” - Ativo circulante
8.174
12.883
há taxa
terceiros - ReemTaxa de rentabilidade anual acumulada
103,08% do CDI
102,65% do CDI
Janeiro e Não
de juros e
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - Fundo não exclusivo, administrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset 6 bolso de custos e
N/A
fevereiro
de
atualização
outros Serviços de
Management, que tem característica de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos des2018
monetária
engenharia - CEEE
tinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa,
GT
sujeitos apenas a risco de crédito, com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos de
De
Juros de
caixa dos cotistas.
15/04/2005 12% a.a.
6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
OCP x Serviço de 10 Valor
até a
+ multa
Linha de
terceiros - CCI extinção da
de 2% /
transmissão
2018 Adição (b) Remuneração Correção Monetária Recebimento
2019 7
anual
CEEE GT
concessão Atualização
Campos Novos / Santa
de uma das anual pelo
Marta
134.148
(174)
12.220
3.059
(31.599) 117.654
partes
IGP-M
Circulante
30.760
22.379
Não Circulante
103.388
95.275 Transações com empresas ligadas
Adoção inicial AdiantaAdição
Correção
Linha de transmissão
do CPC47 mento (a)
(b) Remuneração Monetária Recebimento
2018
Juros de
Campos Novos/Santa
1% a.m. +
Marta
132.779
(473)
9.534
12.856
9.464
(30.012) 134.148
multa de
Circulante
27.539
30.760
OCP x Serviço de
R$59 23/06/2014 a 2% / taxa
Não Circulante
105.240
103.388 8 terceiros - Serviços
de juros /
Valor
23/06/2018 Atualização
de operação e ma(a) Adiantamentos a fornecedores referentes aos custos ainda não incorridos na construção e, portanto, ainda não
nutenção - Eletrosul mensal
constituem custo de construção. Ao incorrer nos custos, os adiantamentos são compensados. (b) A principal adição
anual pelo
está relacionada ao reforço:
IGP-M/Junho
Custo de cons- Posição
Localização
Descrição
Ato legislativo
RAP trução estimado
REIDI
(*)
Atual
(Capex Aneel)
REA nº 6.281(alEntrou em Portaria MME nº 217
Ban- tera o anexo I da
operação
de 07/11/2016, e
SE Lagoa Implantação
de Capacitor
REA 6.027 em R$1.507
R$10.272
comerADE da RFB nº60, de
Vermelha II co
230 kv-50MVA 11/04/2017) - DOU
cial em
13/03/2017 - D.O.U de
em 17/04/2017.
16/09/2018.
15/03/2017.
(*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do serviço público de transmissão ocorrerá
mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M.
Faturamento da receita de operação, manutenção e construção - Pela disponibilização das instalações de transmissão
para operação comercial, a transmissora terá direito, nos primeiros 15 anos de operação comercial, ao faturamento
anual de operação, manutenção e construção, reajustado e revisado anualmente. A partir do 16º ano de operação
comercial, o faturamento anual de operação, manutenção e construção da transmissora será de 50% do 15º ano de
operação comercial (a partir de abril de 2020), estendendo-se até o término do prazo final da concessão. Parcela variável - A receita de operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal,
refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato de
Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá
ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o
limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução
nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão
e reversão de bens vinculados - O advento do termo final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma
nova transmissora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens
vinculados ao serviço, sendo procedidos os levantamentos e as avaliações, bem como a determinação do montante
da indenização devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O
valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto
especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão – RGR. A
Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de transmissão de energia
por meio de investimentos adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao serviço público de energia elétrica.
A Administração entende que a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual do ativo imobilizado.
Renovação - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo
da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento da transmissora. Aspectos
ambientais - A transmissora deverá construir, operar e manter as instalações de transmissão, observando a legislação
e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o órgão responsável para
obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de penalidades - Nos casos de descumprimento das penalidades impostas por infração ou notificação ou determinação da
ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da
concessão, na forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades
da transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação do bloco de ações de controle da
transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que
seria devida no caso da caducidade. Aos controladores será transferido, do montante apurado, o valor equivalente às
respectivas participações. Estrutura de formação da RAP – A Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas
instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica, da Rede Básica de Fronteira e das Demais Instalações de
Transmissão - DIT, não estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado pela
ANEEL quando da outorga do contrato de concessão. A remuneração pelas DIT que não pertencem à Rede Básica é
feita por meio de uma tarifa definida pela ANEEL. • Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL
Ciclo 2019-2020
Resolução nº 2.565 de 25/06/2019
Período: de 01/07/2019 a 30/06/2020
RAP

Parcela de
Ajuste

Total

50.913

(1.578)

49.335

Ciclo 2018-2019
Ciclo 2017-2018
Resolução nº 2.408 de 28/06/2018 Resolução nº 2.258 de 30/06/2017
Período: de 01/07/2018 a
Período: de 01/07/2017 a
30/06/2019
30/06/2018
Parcela de
Parcela de
RAP
Total
RAP
Total
Ajuste
Ajuste
48.001

(1.960)

46.041

46.039

(2.207)

43.832

7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
2019
821
(17.507)
(16.686)

IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias – ativo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias – passivo (*)
Efeito líquido no balanço - passivo - IRPJ e CSLL – passivo
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do cpc 47.
Expectativa de realização do IRPJ e CSLL diferidos ativos
Diferenças temporárias
8. TRIBUTOS DIFERIDOS

2020
355

2021
233

2022
233

2018
929
(17.175)
(16.246)
Total
821

2019
2018
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS – Passivo (*)
5.647
6.335
(*) Valores referentes à aplicação do CPC 47.
9. PARTES RELACIONADAS
I – Outras contas a receber – OCR e Outras contas a pagar – OCP. a) Ativos e receitas
R
E
Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
F
Classificação contábil, Valor
Taxa de juros/ Principais condições
Outras
Período de
natureza do contrato e Original vigência
Atualização
de rescisão
informações
/
duração
contraparte
monetária
ou extinção
relevantes
Transações com empresas ligadas
1

OCR x Reembolso de
custos de compartilhamento de instalações
- STC

ser rescindido em
De 16/11/2006 Juros de 12% a.a. Pode
R$3
caso de extinção da
até
a
extinção
da
+
multa
de
2%
Valor
de qualquer Não houve.
de uma a.a/ Atualização concessão
mensal concessão
das partes, ou por
das partes
anual pelo IGP-M determinação
legal

Não existem provisões para créditos de liquidação duvidosa relacionada com o montante dos saldos existentes.
Ativo
Receitas
REF
Contratos e outras transações
2019
2018
2019
2018
1
OCR x Reembolso de custos de CCI - STC
13
6
75
68
b) Passivos e despesas
Classificação
Taxa de
R contábil,
Período de juros/
natureza
Valor
AtuPrincipais condições
Outras informações
E do contrato
vigência
/
e con- Original
alização
de rescisão ou extinção
relevantes
F
duração
traparte
monetária
Transações com Controladores
Foi celebrado acordo
para regularização
Pode ser rescindido a qualquer de continuidade do
tempo, unilateralmente, mepagamento em 23
Multa de
diante aviso prévio de 30 dias de janeiro de 2018.
OCP x Serviço de
R$69 09/07/2018 a 2% a.m. / de
antecedência, por motivo de O presente acordo
1
terceiros -”backValor
Atualização
de funcionamento, teve validade a partir
-office” - Taesa
mensal 09/07/2023 anual pelo impedimento
na hipótese de recuperação
do final da vigência
IGP-M
judicial ou falência de uma das do contrato anterior,
partes.
até a anuência da
ANEEL ao pedido de
renovação contratual.
Juros de
OCP x Serviço de
1% a.m.
terceiros - ServiR$68 04/10/2017 a + Multa
ços
de
engenharia
Contrato encerrado
Valor
de 2% /
Não houve.
2 do proprietário e
04/07/2018 Atualização
em 04/04/2018.
mensal
gerenciamento de
anual
pelo
obra - Taesa
IGP-M

OCP x Serviço de
- Comuni9 terceiros
cação multimídia –
Eletrosul

Juros de
1% a.m.
R$ 5 23/12/2005 a + multa
Valor
de 2% /
mensal 23/12/2020 Atualização
anual pelo
IGP-DI

OCP x Outros
R$ 2
operacionais Valor
10 -custos
aluguel de imóvel - mensal
Eletrosul

01/11/2014
Renovação
anual

Multa de
2% + Juros
de mora
de 1% /
Atualização
anual pelo
IGP-M
Juros 1%
a.m. +
multa de
2%, calculados “pro
rata die” /
Atualização
anual pelo
IGP-M

N/A

O descumprimento de qualquer
prazo, disposição ou avença
estabelecidos no contrato, que
perdure por 30 dias após a sua
notificação por escrito à contratada; A prática de qualquer ato
que possa acarretar o cancelamento definitivo do contrato
de concessão da contratante
perante a ANEEL; A dissolução
ou liquidação ou a omissão em
impugnar um pedido de falência
feito contra a contratante dentro
do período estabelecido em lei.
O inadimplemento por qualquer das partes, de obrigação
estabelecidas, não sanadas no
período de 30 dias contados da
notificação emitida pela parte
prejudicada; falência ou processo de recuperação judicial,
decretada ou homologada, de
qualquer das partes.

Houve uma emergência na ETAU,
onde ocorreu queda
de torres, e a TAESA
cedeu mão de obra e
recursos necessário
para realização da
manutenção, gerando
um reembolso ETAU
X Taesa.

O serviço de transmissão
de dados está
incluso.

A contratada responderá pelos danos
causados diretamente a contratante ou à
terceiros, decorrente
de culpa e dolo
comprovados na execução das atividades
inerentes ao contrato.

Não Houve.

Serviço de engenharia não previstos e
reembolso de custos.

Pode ser rescindido em caso
de extinção da concessão de
qualquer das partes, ou por
determinação legal.

Não houve.

Pode ser rescindido por comum
acordo das partes, mediante
aviso prévio de 180 dias; em
caso de extinção da concessão/
autorização de qualquer das
partes, por determinação legal;
por uma das partes, caso a outra parte venha a descumprir as
condições definidas no referido
contrato.

Com a venda da participação da Eletrobrás na
Etau, ficou acordado entre as partes contratadas
que o contrato vencido
em 23/06/2018 não
seria renovado e que a
prestação de serviços
seria encerrada após a
conclusão do processo
de transferência das
ações. O serviço foi
prestado até 30/09/2019.
Não havendo manifestação entre as
partes até o prazo
máximo de 180 dias
corridos antes de
expirado o período
contratual, o contrato
fica automaticamente
renovado por igual
período.

Não houve.

Não houve.

O descumprimento de qualquer
prazo, disposição ou avença,
que perdure por 30 dias após
a sua notificação por escrito à
contratada; A prática de qualquer ato que possa acarretar
o cancelamento definitivo do
contrato de concessão da contratante perante a ANEEL.

Caso uma das partes
não possa cumprir
qualquer de suas
obrigações, em deNão houve.
corrência de caso fortuito ou força maior,
o presente contrato
CCI permanecerá em
vigor.
Serviços administraOCP x - reemboltivos não comtem12 so de despesas e
N/A
N/A
N/A
N/A
plados no termo de
outros - Eletrosul
permissão de uso
com a Eletrosul.
Não existem provisões para créditos de liquidação duvidosa relacionada com o montante dos saldos existentes.
Passivo
Custos/Despesas
REF Contratos e outras transações
2019 2018
2019
2018
1 Back office - Taesa
76
69
899
837
2 Serviços de engenharia - Reforço Banco de Capacitores - Taesa
368
781
3 Reembolso de despesa e outros serviços – Taesa
29
14
4 Transmissão de dados - CEEE GT
19
235
199
4 O&M - CEEE GT
209
2.892
2.678
5 Serviço de fiscalização - Montagem Eletromecânica SE LV - CEEE GT
755
6 Reembolso de custos e outros serviços de engenharia - CEEE GT
65
53
7 Taxa de conservação (CCI) - CEEE GT
20
8 O&M – Eletrosul (*)
373
849
9 Comunicação multimídia – Eletrosul (*)
10
121
10 Aluguel de imóvel – Eletrosul (*)
2
14
11 Contrato de CCI – Eletrosul (*)
17
12 Reembolso de despesa – Eletrosul (*)
5
105 1.064
4.091
6.329
(*) A Taesa e a DME adquiriram a participação da Eletrobrás na ETAU em 29 de abril de 2019 (vide nota explicativa
14), desta forma a Eletrosul deixou de ser uma empresa ligada à ETAU.
II – Dividendos a pagar
Dividendos Dividendos obrigatórios
Outras
Dividendos a pagar
2018
pagos
e adicionais Movimentações (*) 2019
Dividendos a pagar à Taesa
92
(13.335)
13.303
40
100
Dividendos a pagar à Eletrobrás
48
(48)
Dividendos a pagar à DME
18
(2.536)
2.529
8
19
Dividendos a pagar à CEEE – GT
18
(1.764)
1.759
13
176
(17.635)
17.591
132
(*) A Taesa e a DME adquiriram a participação da Eletrobrás na ETAU em 29 de abril de 2019 (vide nota explicativa
14), desta forma a Eletrosul deixou de ser uma empresa ligada à ETAU.
Pagamento de
Exercício de
Data de
Órgão de
Data de
Valor por
dividendos
competência
aprovação
aprovação pagamento
Valor
ação ON
Obrigatórios e Adicionais
2018
30/04/2019
AGO
26/06/2019
17.635
0,50534
17.635
III - Remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração
Proporção da remuneração total
2019
2018
Diretoria - remuneração fixa
100%
100%
Conselho de Administração (não há remuneração)
Valores reconhecidos no resultado - Diretoria
2019
2018
Remuneração
29
184
Em 01 de março de 2019, o Diretor técnico Sr. Nelson Gravino, renunciou ao cargo que permaneceu vago até 28 de
novembro de 2019 quando o Sr. Marcelo Dias Loichate assumiu o cargo.
10. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E NOTAS PROMISSÓRIAS
Características do Financiamento
Data de
Valor
Valor
Venci- Encargos finan- Parcelas
Financiador
assinatura
Tipo contratado liberado
mento
ceiros anuais a vencer
BNDES Finame
Alston
21/12/2015 CCB-subcrédito A
238
228 15/01/2021 Taxa fixa 9,5%a.a
13
BNDES Finame
Toshiba
21/12/2015 CCB-subcrédito A
2.833
2.687 15/01/2021 Taxa fixa 9,5%a.a
13
BNDES Automático 26/07/2016 CCB-subcrédito A
7.566
7.210 15/08/2021 TJLP + 5,20%a.a
20
BNDES Automático 26/07/2016 CCB-subcrédito B
6.053
5.768 15/08/2021 SELIC +3,76%a.a
20
BNDES Giro
19/07/2018 CCB-subcrédito A
10.273 10.273 15/08/2023 TLP + 2,78%a.a
36
Movimentação dos financiamentos
Juros e variações
Juros Amortização de
Financiador
2018
monetária
pagos
principal
2019
BNDES - Automático (a)
9.353
808
(573)
(3.554)
6.034
BNDES - Finame Alston (a)
160
10
(11)
(76)
83
BNDES - Finame Toshiba (a)
1.872
130
(132)
(896)
974
BNDES -Giro
10.379
893
(893)
10.379
Total
21.764
1.841
(1.609)
(4.526)
17.470
Circulante
4.609
5.849
Não circulante
17.155
11.621
(a) Os recursos foram captados com o objetivo de financiar a construção de novos reforços na subestação de Lagoa
Vermelha II.
Parcelas vencíveis por indexador Circulante
2021
2022
2023 Não circulante
Total
TLP
1.248
3.424
3.424
2.283
9.131
10.379
URTJ
1.852
1.226
1.226
3.078
SELIC
1.773
1.183
1.183
2.956
Taxa Fixa
976
81
81
1.057
Total
5.849
5.914
3.424
2.283
11.621
17.470
Todos os contratos de empréstimos e financiamentos possuem cláusulas restritivas “covenants” não financeiras de vencimento antecipado durante a vigência dos respectivos contratos. O financiamento junto ao BNDES Automático possui
a seguinte cláusula restritiva financeira de vencimento antecipado durante a vigência do respectivo contrato:(i) a razão
entre a “dívida líquida” e “EBITDA” deverá ser menor ou igual a 3,0x durante a vigência do contrato; e (ii) o “índice de
cobertura do serviço da dívida – ICSD” deverá ser maior ou igual a 1,3x durante a vigência do contrato. A periodicidade
dos cálculos é anual. Em 31 de dezembro de 2019, todas as cláusulas restritivas foram cumpridas.
11. DEBÊNTURES
Movimentação de debêntures
Juros e custos de
Amortização
Juros
Financiador
2018
captação (*)
do Principal
pagos
2019
BNP Paribas -1ª emissão
10.035
613
(10.000)
(648)
Circulante
10.035
Não circulante
(*) A amortização dos custos de emissão de debêntures foi de R$16 em 31 de dezembro de 2019 (R$16 em 31 de
dezembro de 2018).
Outras contas a
pagar x Serviço de R$ 8 Vaterceiros - Serviços lor anual
11 de Compartilhamen- contratual
to de Instalações não corri(CCI) – Eletrosul x
gido
ETAU

04/10/2004
até a
extinção da
concessão
de uma das
partes
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Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.
CNPJ nº 05.063.249/0001-60

Data da emissão
Emissão/preço
Conversibilidade
Espécie
Tipo e forma
Garantias
Repactuação
Prazo e data de
vencimento
Remuneração
Data de
pagamento
dos juros
Prazo de
amortização
Data de aprovação
em AGE

Características das debêntures
1º de dezembro de 2014.
Foram emitidas 1.000 com valor nominal unitário de
R$10, perfazendo um valor total de R$10.000.
As debêntures são simples, ou seja, não conversíveis
em ações.
Quirografária.
Nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas ou
certificados.
Não há garantias.
Não há cláusulas de repactuação.
5 (cinco) anos (1º de dezembro de 2019).
108% (cento e oito por cento) do CDI.
Semestralmente, no dia 1º dos meses de junho e dezembro de
cada ano. O primeiro pagamento foi realizado em 1º de junho
de 2015 e o último em 29 de novembro de 2019.
Parcela única no vencimento da operação (1º de dezembro de 2019).
12 de novembro de 2014.

Os recursos provenientes dessa emissão de debêntures
foram transferidos para a Companhia no dia 10 de deOutras
zembro de 2014, totalizando R$10.032 (valor já corrigido
informações
devido à incidência de juros desde a data de emissão).
O custo inicial da emissão das debêntures foi de R$78,
representando 0,78% dos recursos captados.
Em 29 de novembro de 2019 foi realizada a liquidação da Debêntures no valor
total de R$ 10.000.
12. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, envolvendo questões fiscais, aspectos cíveis e trabalhistas e outros assuntos. Com base na opinião de seus assessores jurídicos externos, a
Companhia constituiu provisão para riscos cíveis, referentes à faixa de servidão, e trabalhistas, que envolvem discussão de reclamação de adicional de
periculosidade e verbas rescisórias, em montantes considerados suficientes
para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. A Companhia possui
depósitos judiciais relativos a estas ações no valor de R$74.
2018 Adições Baixa Reversões 2019
Provisões para Riscos Cíveis
334
18 (139)
(97) 116
Provisões para Riscos Trabalhistas
218
30
- 248
552
48 (139)
(97) 364
Passivos contingentes: Em 31 de dezembro de 2019, com base na opinião dos
consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de perda classificados como possível era de R$35, sendo R$ 15 referentes a contingências
cíveis e R$20 a contingências tributárias, para os quais nenhuma provisão foi
constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não
requerem sua contabilização. Em 31 de Dezembro de 2018 o montante era de
R$132, sendo R$ 46 de cíveis e R$ 86 tributárias.
13. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2019
2018
Imposto de renda e contribuição social correntes
(6.334) (6.499)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(440) (2.558)
(6.774) (9.057)
Correntes - Calculados sobre o lucro líquido com base regime tributário do
lucro real. Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e
o respectivo valor contábil, incluindo-se os ajustes decorrentes das Leis nº
11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14.
Conciliação da taxa efetiva de
IRPJ e CSLL - Lucro Real
2019
2018
Lucro antes dos impostos
19.979
26.692
Despesa de imposto de renda e contribuição
social - alíquota de 34%
(6.793) (9.075)
Outros
19
18
Despesa de imposto de renda e contribuição
social - resultado
(6.774) (9.057)
Alíquota efetiva
34%
34%
14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social – Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social subscrito
e integralizado era de R$34.895, representado por 34.895.364 (trinta e quatro
milhões oitocentas e noventa e cinco mil trezentas e sessenta e quatro) ações
ordinárias nominativas sem valor nominal, ao preço de R$1,00 (um real) por
ação.
2019
2018
Quantidadede
Capital
Quantidade de
Capital
Composição ações ordinárias
integra- ações ordinárias integraacionária (*)
integralizadas lizado (%)
integralizadas lizado (%)
Taesa
26.387.488
75,6189
18.349.309
52,5838
Eletrobrás
9.566.983
27,4162
DME
5.018.340
14,3811
3.489.536
10,0000
CEEE-GT
3.489.536
10,0000
3.489.536
10,0000
Total
34.895.364 100,0000
34.895.364 100,0000
(*) Titulares de ações ordinárias têm direito a um voto por ação nas Assembleias
Gerais.
A Taesa e a DME se sagraram vencedoras do lote N do Leilão Eletrobrás nº
01/2018 no qual foi adquirida a participação societária detida pela Eletrobrás
de 27,4162% na ETAU, na proporção de 23,0355% para a Taesa e 4,3807%
para DME, que optaram por exercer seu direito de preferência, na forma do
acordo de acionistas da ETAU, sobre a integralidade da participação acionária
detida pela Eletrobrás. Em 29 de abril de 2019 a Taesa e a DME concluíram
as aquisições da participação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (“Eletrobrás”) na ETAU. Desta forma, a Taesa passou a ser titular de 75,6189% e a
DME 14,3811% do capital social total e votante da ETAU. Reserva de lucros:
(a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada
exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de
20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Companhia não
constituiu Reserva legal, pois o saldo desta reserva estava no limite de 20%
do capital social e (b) Reserva especial - constituídas com todo ou parte do
lucro remanescente com a finalidade de suportar o orçamento anual ou plurianual de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral Ordinária, que
delibera sobre as demonstrações financeiras do exercício. Remuneração dos
acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o pagamento de dividendos
anual mínimo obrigatório de 1%, calculado sobre o lucro líquido do exercício
apurado na forma da Lei nº 6.404/76. Destinação do lucro do exercício
2019
2018 (*)
Lucro líquido do exercício
13.205
17.635
Dividendos obrigatórios (1%)
(132)
(176)
Dividendos adicionais propostos
(13.073)
(17.459)
(*) Ratificada pelo AGO de 30 de abril de 2019.
15. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos aos riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de
sua atividade. Possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos
para os bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas de transmissão do projeto, e mantém apenas seguros em relação aos danos em seus
equipamentos acima de R$500, galpões e estoques. Esse fato é uma consequência das coberturas compreendidas nas apólices não serem compatíveis com
os riscos efetivos das linhas de transmissão e os prêmios cobrados no mercado
das seguradoras e resseguradoras serem demasiadamente elevados.
Limite
Danos
Máximo Materiais
de Inde- Valor PrêTipo de Seguro
Seguradora
Vigência nização em risco mio
Responsabilidade Chubb Seguros 20/09/2019
10.000
2
civil geral
do Brasil
a 19/09/2020
MAPFRE
02/12/2019
Risco operacional
14.680
21
Seguros
a 01/06/2021
Responsabilidade
Zurich
19/09/2019
civil de diretores e Seguradora
15.000
a 18/09/2020
administradores
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos
visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela Administração referentes ao risco de mercado (risco de taxa de câmbio, juros e outros
riscos operacionais), de crédito e de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 16.2. Gestão
do risco de capital: A Companhia administra seus capitais para assegurar
que possa continuar com suas atividades normais e maximizar o retorno a
todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações. A estrutura
de capital é formada pelo endividamento líquido, ou seja, empréstimos e debêntures, deduzidos pelos equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários,
depósitos vinculados e patrimônio líquido. 16.3. Categorias de instrumentos
financeiros:
2019
2018
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários
8.174 12.883
Custo amortizado:
- Bancos
1.487
66
- Contas a receber de concessionárias e permissionárias
4.752
5.267
14.413 18.216
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores
1.373
2.103
- Empréstimos e financiamentos
17.470 21.764
- Debêntures
- 10.035
- Rateio de antecipação e Parcela de ajuste
896
1.019
19.739 34.921
16.4. Risco de mercado: 16.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: A receita da Companhia é atualizada mensalmente por índices de inflação. Em
caso de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em
caso de repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não
ter as suas receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em
impactos nos resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente
de recursos com custos e prazos de reembolso considerados adequados,
a Companhia monitora permanentemente o cronograma de pagamento de
suas obrigações e a sua geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Companhia quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra e mensura esses riscos. A Companhia está
exposta às flutuações de taxa de juros pós-fixadas sobre empréstimos
e financiamentos, debêntures e aplicações financeiras. Esse risco é administrado por meio do monitoramento dos movimentos de taxas de juros.

16.4.2. Análises de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibilidade foram elaboradas com base na exposição líquida da
Companhia às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos
relevantes, em aberto no fim do período deste relatório. Essas análises foram
preparadas assumindo que o valor dos ativos e passivos estivesse em aberto
durante todo o exercício, ajustado com base nas taxas estimadas para um
cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar
resultados adversos.
Índices
31/12/2019
Cenário provável em 31/12/2020
CDI/SELIC (a)
5,94%
4,25%
URTJ (b)
5,57%
5,09%
(a) Divulgado pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relatório Focus - Mediana
Top 5 de médio prazo), em 06 de março de 2020 - Fonte externa independente.
(b) A Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP utilizada no cenário provável foi
estimada com base na taxa divulgada no “site” do BNDES, obtida no dia 06 de
março de 2020 - Fonte externa independente.
Efeito provável no LAIR
Exposição líquida dos instrumentos
- janeiro a dezembro de
financeiros não derivativos
2019 2020 - aumento (redução)
Ativos financeiros
Aplicações financeiras e Títulos
e valores mobiliários
8.174
(138)
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
e debêntures
- TJLP
3.078
15
- CDI/SELIC
2.956
50
(73)
16.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. O risco de crédito do saldo mantido em
caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários é limitado pois as
contrapartes em que tais instrumentos são mantidos são instituições financeiras que atendem a política de investimento da Companhia, cujo risco de crédito é avaliado com base na classificação das principais agências de “rating”,
índice de Basiléia e patrimônio líquido. Com relação ao risco de crédito proveniente das transações a receber de concessionárias e permissionárias, o ativo
de contrato de concessão e o ativo financeiro de concessão, a Administração
entende que não é necessária a contabilização de provisão para perdas ou
análises de crédito em relação aos seus clientes, pois o CUST, celebrado
entre o ONS e a Companhia, garante o recebimento dos valores devidos pelos
usuários, pelos serviços prestados por meio do Contrato de Constituição de
Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. As principais vantagens
desse mecanismo de proteção são: (a) riscos diluídos, pois todos os usuários
pagam a todas as transmissoras; (b) as garantias financeiras são fornecidas
individualmente pelos usuários; e (c) negociações de pagamento são feitas
diretamente entre transmissoras e usuários. No caso de não pagamento, a
Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao CCG ou à CFB.
16.6. Gestão do risco de liquidez: A Companhia gerencia o risco de liquidez
mantendo adequadas reservas e linhas de crédito bancárias para captação de
empréstimos, por meio do monitoramento dos fluxos de caixa e perfis de vencimento. A Companhia possui empréstimos bancários que contêm cláusulas
restritivas (“covenants”), que se não cumpridas, pode exigir que a Companhia
pague tais compromissos antes da data de vencimento. A tabela a seguir: (a)
apresenta em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos passivos financeiros e de amortização; (b) foi elaborada de acordo com os fluxos
de caixa não descontados dos passivos financeiros com base na data mais
próxima em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações; e (c)
inclui os fluxos de caixa dos juros e do principal.
Até 1 De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5
Financiamentos
mês
meses
a 1 ano
anos
Total
Pós-fixada
335
935
3.964 13.187 18.421
Pré-fixada
89
176
762
82
1.109
Total
424
1.111
4.726 13.269 19.530
16.7 Gestão dos riscos operacionais: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia
e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e
regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial:
Riscos regulatórios - Extensa legislação e regulação governamental emitida
pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e
Ministério do Meio Ambiente. Caso a Companhia venha a infringir quaisquer
disposições da legislação ou regulamentação aplicáveis, a referida infração
pode significar a imposição de sanções pelas autoridades competentes. Risco
de seguros - Contratação de seguros de risco operacional e de responsabilidade civil para suas subestações. Danos nas linhas de transmissão contra
prejuízos decorrentes de incêndios, raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são cobertos por tais seguros, o que poderia
acarretar custos e investimentos adicionais significativos. Risco de interrupção
do serviço - Em caso de interrupção do serviço, a Companhia estará sujeita à
redução de sua receita por meio da aplicação de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo órgão regulador. No caso de desligamentos
prolongados, os efeitos podem ser relevantes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - Caso a Companhia expanda os seus negócios
através da construção de novas instalações de transmissão, poderá incorrer
em riscos inerentes à atividade de construção, atrasos na execução da obra e
potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/
ou penalidades. Caso ocorra algum atraso ou algum dano ambiental no âmbito da construção e desenvolvimento de infraestruturas, tais eventos poderão
prejudicar o desempenho operacional da Companhia ou atrasar seus programas de expansão, hipótese em que a performance financeira da Companhia
poderia sofrer um impacto adverso. Dado que a Companhia pode depender
de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações,
estão sujeitas a aumentos de preços e falhas por parte de tais fornecedores,
como atrasos na entrega ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas
poderão prejudicar as atividades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às especificações técnicas dos equipamentos utilizados
em suas instalações, há disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos, há um único fornecedor. Caso algum fornecedor
descontinue a produção ou interrompa a venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não haver possibilidade de aquisição de tal equipamento
com outros fornecedores. Nesse caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica poderá ser afetada, sendo obrigadas a realizar investimentos não previstos, a fim de desenvolver ou custear o desenvolvimento de
nova tecnologia para substituir o equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa a sua condição financeira e seus resultados operacionais. Risco técnico - Eventos de caso fortuito ou força maior podem causar
impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos pelo projeto
original. Nesses casos, os custos necessários à recolocação das instalações
em condições de operação devem ser suportados pela Companhia. Caso tais
riscos se materializem, o desempenho financeiro e operacional da Companhia
poderá sofrer um impacto adverso. Risco de contencioso - A Companhia é
parte em diversos processos judiciais e administrativos, que são acompanhados pelos seus assessores jurídicos. A Companhia analisa periodicamente
as informações disponibilizadas pelos seus assessores jurídicos para concluir sobre a probabilidade de êxito final das causas, evitando a ocorrência
de prejuízos financeiros e danos à sua reputação e buscar eficácia de custos.
A alta administração é responsável pelo desenvolvimento e implantação de
controles para mitigar os riscos operacionais: (i) exigências para segregação
adequada de funções, incluindo a autorização independente de operações; (ii)
exigências para a reconciliação e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) documentação de controles
e procedimentos; (v) exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar
dos riscos identificados; (vi) exigências de reportar os prejuízos operacionais
e as ações corretivas propostas; (vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento e desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos
e comerciais; e (x) mitigação de risco, incluindo seguro, quando eficaz. 16.8.
Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros derivativos e não
derivativos: Os diferentes níveis foram definidos conforme a seguir: (a) Nível
1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos
e idênticos; (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1
que são observáveis para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente
(derivado de preços); e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que
não são baseadas em dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 16.8.1. Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado:
Nota
Hierarquia
Ativos financeiros
explicativa
2019 2018 do valor justo
8.174 12.833
Nível 2
Títulos e valores mobiliários
5
17. LUCRO POR AÇÃO
2019
2018
Lucro líquido do exercício
13.205 17.635
Quantidade de ações ordinárias
34.895 34.895
Lucro por ação ordinária - básico e diluído
0,37842 0,50537
A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.
18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
2018
Remuneração do ativo de contrato de concessão
12.220 12.856
Correção monetária do ativo de contrato de concessão
3.059
9.464
Operação e manutenção
13.080 12.204
Construção e indenização
(174)
9.534
Parcela variável
(326)
(233)
Outras receitas (a)
5.423
4.931
Receita operacional bruta
33.282 48.756
PIS e COFINS correntes
(2.035) (1.875)
PIS e COFINS diferidos
688
(467)
Encargos setoriais - Cota para RGR, P&D e TFSEE
(2.053) (1.809)
Deduções da receita
(3.400) (4.151)
Receita operacional líquida
29.882 44.605
(a) Receitas de rede de fronteiras e Demais Instalações -DIT.
Conciliação entre a receita bruta e a receita
2019
2018
registrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL
Receita operacional bruta
33.282 48.756
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação
pelo regime de caixa
(132) (18.189)
Receita operacional bruta tributável
33.150 30.567
19. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
2019
2018
-Remuneração direta
(55)
(46)
-Benefícios
(15)
(20)
-FGTS e INSS
(48)
(16)
Pessoal
(118)
(82)
-Custo de construção
157 (8.650)
-O&M
(817)
(703)
-Outros
(32)
(65)

2019
2018
Materiais
(692) (9.418)
Serviços de terceiros
(6.820) (6.268)
Depreciação e amortização
(1)
(1)
Outros custos e despesas operacionais
69
24
Total custos e despesas
(7.562) (15.745)
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e das despesas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demonstrada a seguir: Custos com serviços de terceiros: custos com operação,
manutenção, compartilhamento de instalações, comunicação multimídia e
serviços de engenharia. Custos com materiais: custos relacionados aos reforços em fase de construção. Despesas com serviços de terceiros: referem-se
basicamente às despesas com consultorias, serviços gráficos, comunicação e
auditoria. Outras custos e despesas operacionais: Custos com aluguéis, combustível, seguros e reembolso de custos; e despesas com taxas, condomínios,
aluguéis e patrocínios.
20. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2019
2018
Renda de aplicação financeira
594
723
594
723
Receitas financeiras
Empréstimos e financiamentos
- Juros incorridos
(1.598)
(1.250)
- Variação monetária
(243)
(356)
(1.841)
(1.606)
Debêntures
(613)
(700)
- Juros incorridos
Total das despesas financeiras atreladas às dívidas
(2.454)
(2.306)
Outras despesas financeiras, líquidas
(481)
(585)
Despesas Financeiras
(2.935)
(2.891)
(2.341)
(2.168)
21. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Operação e manutenção dos ativos – A Companhia contratou a CEEE-GT e a
Eletrosul para realização das atividades de operação e manutenção de suas
instalações.
22. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais – O empreendimento está regular com suas obrigações
ambientais e devidamente licenciado (licença de operação vigente).
Licença ambiental
Licençade
Datade
Datade
Trecho
Operação nº
emissão
vencimento
Campos Novos/Santa Marta
452/2005
05/10/2007
02/12/2021
Diretoria
Nome
Cargo
Marco Antônio Resende Faria (Taesa)
Diretor Geral e Financeiro
Marcelo Dias Loichate
Diretor Técnico
Conselho de Administração
Titulares
Suplentes
Marco Antônio Resende Faria
Fábio Antunes Fernandes (Taesa)
(Taesa)
Jorge Paglioli Jobim (CEEE-GT)
Vagner Rinaldi (CEEE-GT)
Miguel Gustavo Junqueira Franco
Marcelo Dias Loichate (DME)
(DME)
Wagner Rocha Dias
Contador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.
(a “Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e
estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020.
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Geral e Diretor Financeiro
Marcelo Dias Loichate
Diretor Técnico
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (a
“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020.
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Geral e Diretor Financeiro
Marcelo Dias Loichate
Diretor Técnico
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Empresa de Transmissão do
Alto Uruguai S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa de Transmissão do
Alto Uruguai S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da administração. Nossa
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras,
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança
pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que
eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 25 de março de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
Pia Leocádia de Avellar Peralta
CRC-2SP015199/O-6
Contadora CRC-1RJ 101080/O-0
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Planos de saúde não podem
ser suspensos durante a crise
Idec recomenda
à ANS que cobre
esclarecimentos
sobre enfrentamento
ao Covid-19

O Instituto de Defesa do
Consumidor (Idec) enviou,
nestes dois últimos dias, ofícios ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de
Saúde (ANS) para cobrar esclarecimentos sobre recentes
anúncios relacionados ao
enfrentamento da atual pandemia. Nos documentos, o
instituto faz recomendações
que visam a estabelecer o
adequado atendimento aos
consumidores durante a pandemia e cobra medidas para
garantir que planos de saúde
não sejam suspensos durante
o período de crise.
No dia 20 de março, após
reunião da diretoria colegiada, a ANS anunciou a ampliação de diversos prazos
para operadoras reportarem
dados de reajustes, informações contábeis e assistenciais; a ampliação do prazo
de resposta da agência em
caso de reclamações sobre
atendimento assistencial; a
orientação de adiamento de
procedimentos não urgentes,
especialmente em leitos de
alta tecnologia e hospitaldia; e a flexibilização das regras de exigência de capitais
para garantir atendimento e
lastro para assegurar o ressarcimento ao SUS.
“O Idec avalia que nesse
momento de crise sanitária,
é preciso que Ministério da
Saúde e agência reguladora
definam diretrizes claras no
sentido de promover a maior
garantia de atendimento pos-

sível aos consumidores, com
mitigação de problemas relativos ao acesso”, afirmou
o diretor de Relações Institucionais do Idec, Igor Britto.
No documento, o Idec
ressaltou que o consumidor
deve ter garantido o direito
de não ter seu contrato de
plano de saúde cancelado
ou suspenso em meio a tratamento da Covid-19. Outro
ponto de destaque foi a suspensão dos procedimentos
não urgentes durante a crise
sem que fosse determinado
um prazo de cumprimento, o
que deixa o consumidor que
havia se programado para a
intervenção necessária, sem
respostas sobre a continuidade de seu tratamento.
“É importante reforçar
que as medidas de enfrentamento à epidemia não
podem implicar na redução
do atendimento das outras
doenças. Flexibilizar prazos
de atendimento pode levar
a negativas de cobertura e
a ANS tem de se organizar
para que o consumidor não
seja prejudicado” alerta a coordenadora do Programa de
Saúde do Idec, Ana Carolina
Navarrete.
O instituto ainda alertou
a ANS para que atue em
conjunto com as vigilâncias
sanitárias e epidemiológicas
para garantir o adequado
atendimento dos consumidores de planos de saúde, com
fiscalização das operadoras,
inclusive quanto à proteção e
segurança dos profissionais
de saúde, com o suficiente
oferecimento de equipamentos de proteção individual
(EPI) para impedir o contágio dentro da unidade de
saúde e reduzir os riscos de
saúde para esses profissionais e pacientes.
Na última semana, o Ministério da Saúde já havia
comunicado a flexibiliza-

ção do uso dos fundos garantidores pelas operadoras
de planos de saúde, medida
que também foi tratada na
reunião da ANS. Esses fundos, compostos por recursos
pagos por consumidores em
suas mensalidades, existem
com o objetivo específico
de assegurar atendimento
aos consumidores de planos
nos casos de falência ou liquidação extrajudicial. Nos
ofícios aos dois órgãos, o
Idec solicitou mais informações sobre as regras para
o uso desses recursos, para
que consumidores não sejam
prejudicados em relação ao
atendimento futuro das operadoras de saúde.
“O momento requer toda
atenção do governo quanto a qualidade e capacidade
de atendimento de toda a
população, incluindo aqueles que pagam por planos
de saúde. Mas o uso desses
recursos financiados pelos
próprios consumidores para
a sua segurança, caso essas
empresas decretem falência,
precisa ser melhor detalhado, para que não gere inseguranças futuras”, explicou
Ana Carolina.
Exames de detecção

A ANS aprovou, no último dia 12, a inclusão do
exame de detecção do coronavírus no rol de procedimentos obrigatórios aos
beneficiários de planos de
saúde. A Resolução Normativa nº 453/2020 está em vigor desde o dia 13 de março.
O exame Sars-CoV-2
(Coronavírus Covid-19) será
disponibilizado
somente
após avaliação médica e a
cobertura é obrigatória somente quando o paciente se
enquadrar na definição de
caso suspeito ou provável
da doença, de acordo com as

diretrizes estabelecidas pelo
Ministério da Saúde.
A advogada da Innocenti
Advogados, Grazielle Ferraz,
orienta como proceder em
caso de suspeita de coronavírus. Segundo ela, “assim que
o usuário apresentar os sintomas da doença (febre, tosse,
dentre outros), deve, imediatamente, entrar em contato com
a central de atendimento da
operadora do plano de saúde
para obter informações sobre
os locais de avaliação e exames, e, portanto, deve evitar
ir ao pronto-socorro comum
sem a respectiva orientação”,
explicou.
De acordo com a advogada, algumas cidades (como
São Paulo) já disponibilizaram a coleta domiciliar do
material para o exame ambulatorial. Somente aquele que
apresentar os sintomas mais
graves, como dificuldade
respiratória, deve se dirigir
a um serviço de emergência.
“Vale lembrar que, em 80%
dos casos, os sintomas do
coronavírus são leves, semelhantes a uma gripe comum,
e, nesses casos, a orientação
da Organização Mundial da
Saúde é evitar sair de casa e
aguardar, alimentando-se e
hidratando-se bem. Essa medida é válida até mesmo para
diminuir a superlotação dos
hospitais. A calma nesta situação de pandemia é a nossa
melhor aliada”, ressaltou
As consultas, internações, terapias, medicação e
exames que podem ser empregados no tratamento de
pacientes infectados pelo coronavírus também são assegurados pelo plano de saúde,
de acordo com a segmentação assistencial de seu plano
(o ambulatorial dá direito a
consultas, exames, medicação e terapias; o hospitalar
dá direito, também, à internação)..

ANS divulga Programa de Acreditação de Operadores
A Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
divulga o novo Programa de
Acreditação de Operadoras.
Trata-se de uma certificação
de boas práticas para gestão
organizacional e gestão em
saúde, cujo objetivo é a qualificação dos serviços prestados pelas operadoras de
planos de saúde, propiciando uma melhor experiência
para o beneficiário.
A adesão é voluntária e a
certificação é conferida por
entidades acreditadoras, reconhecidas pelo Inmetro, às
operadoras que cumprirem
os critérios estabelecidos
na Resolução Normativa nº
452, de 9 de março de 2020,
publicada nesta hoje no Diário Oficial da União.
O novo programa foi baseado na literatura científica
e em experiências nacionais
e internacionais na área de
acreditação, busca reduzir
a assimetria de informação
e induzir a adoção das melhores práticas por parte das
operadoras, aumentando a
confiança dos clientes.
Manual
Uma das principais modificações é o manual que estabelece para o auditor a interpretação de todos os itens
exigidos para a certificação,
bem como as diferentes formas de obtenção de evidências. Antes, as Entidades
Acreditadoras
utilizavam
seus próprios manuais, estabelecendo diferentes interpretações para avaliação das
operadoras.
“A disponibilização do
manual possibilita homogeneidade de avaliação entre

as Entidades Acreditadoras.
Também fizemos a revisão
e inclusão de novos pré-requisitos, conferindo maior
sinergia com todos os programas de monitoramento
de operadoras instituídos na
ANS. Este aprimoramento
do Programa é de suma importância visto que a acreditação garante um diferencial
para concorrência no mercado e evidencia competência técnica, aumentando a
confiança do consumidor no
momento de escolha da operadora”, explica o diretor de
Desenvolvimento Setorial
da ANS, Rodrigo Aguiar.
O novo Programa de
Acreditação de Operadoras
traz como novidade alguns
incentivos
regulatórios,
como bonificação no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS),
correspondente ao nível
de acreditação atingido, e
redução pelas operadoras
das garantias financeiras
(redução da margem de solvência até 2022 e redução
dos fatores de capital regulatório a partir de janeiro
de 2023). Além disso, as
operadoras certificadas no
Programa de Boas Práticas
de Atenção Primária à Saúde receberão pontuação automática nos itens correspondentes. Outro item de
destaque no novo Programa
é que as operadoras exclusivamente odontológicas
agora também poderão receber o selo de qualidade.
A reformulação teve início em 2016, contando com
ampla participação do setor
e da sociedade. A proposta
foi submetida à consulta pública de setembro a outubro

de 2018, reunindo um total
de 706 contribuições. Desde
2011, quando foi implantado
pela ANS através da RN nº
277, o Programa de Acreditação tem contribuído para
que as operadoras conheçam
melhor seu negócio, identifiquem e solucionem problemas de gestão e de assistência ao beneficiário.
A RN nº 277 foi revogada, porém, as certidões de
acreditação já emitidas serão
válidas até o término do prazo da certificação concedida
pela Entidade Acreditadora.
Como toda mudança requer
um período de adaptação, o
novo Programa de Acreditação de Operadoras prevê um
período de transição. Assim,
durante o prazo de 180 dias
corridos, as operadoras ainda poderão optar pela acreditação nos termos da RN nº
277 e, neste caso, a certidão
será válida por no máximo 18 meses a partir desta
quarta-feira, 25, data de publicação da RN nº 452, nova
normativa do Programa de
Acreditação de Operadoras.
Para se submeter à acreditação, as operadoras deverão estar regulares nos

programas de monitoramento econômico-financeiro, técnico-assistencial
e de fiscalização da ANS, e
ter nota no IDSS igual ou
maior a 0,6. As operadoras
poderão ser acreditadas em
três níveis, a depender do
desempenho obtido.
O novo programa envolve quatro dimensões: gestão organizacional, gestão
da rede prestadora, gestão
em saúde e experiência do
beneficiário, abrangendo
21 requisitos e 168 itens de
verificação. Essas dimensões abarcam todo o escopo
de uma operadora. Destaca-se a criação da dimensão
Gestão Organizacional, que
estimula a adesão das operadoras às boas práticas na
área de gestão, o que pode
levar a maior sustentabilidade e à melhoria da qualidade na prestação de serviços ao beneficiário.
Atualmente, o setor conta
com 64 operadoras médicohospitalares acreditadas, o
equivalente a 28% dos beneficiários, o que demonstra
um grande potencial de ampliação do programa para a
qualificação do setor.

Equipe para home office
A Linea Planos de Saúde
anunciou estar tomando medidas para evitar a disseminação do coronavírus e, por
isso, sua equipe adotou o
home office.
“Segundo especialistas
a previsão é preocupante e
negativa do nosso Sistema
Único de Saúde. Com hospitais públicos superlotados,
não podemos perder tempo

ou colocar em risco nossa
saúde e a de pessoas importantes para nós. Trabalhamos com todos os planos de
saúde, no pessoa física e jurídica, que possuem em sua
rede credenciada, hospitais
de qualidade e devidamente
equipados. A prevenção é
nossa maior defesa. Estamos
100% preparados para atendê-lo”, diz a nota.

CNseg e FenaSaúde
defendem medidas
de isolamento social
A Confederação Nacional das Seguradoras
(CNseg) e a Federação
Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde)
são signatárias do manifesto à sociedade brasileira, ao Executivo, ao
Legislativo e ao Judiciário, divulgado pela
Iniciativa FIS (Fórum
Inovação Saúde), defendendo que “as medidas
de isolamento social fortemente recomendadas
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e
pelas autoridades sanitárias de nosso país,
vêm sendo adotadas pela
quase totalidade dos países do mundo, já atingidos pela pandemia do
Covid-19, e são as únicas
atitudes, até o momento,
capazes de conter a evolução da doença e, consequentemente, reduzir

o número de mortes que
pode acometer a todas
as faixas etárias, embora mais prevalente nos
idosos”.
O manifesto, assinado
por entidades e lideranças médicas e empresariais ligadas ao setor
de saúde, afirma, ainda, que “todo o mundo
científico está debatendo sobre a melhor forma de reduzir o impacto
econômico e o caos social que o confinamento
total, por prazo indeterminado, tem gerado
e qual o tempo mínimo
que deve ser mantido, a
fim de que os sistemas
de saúde das cidades estejam preparados para
o melhor enfrentamento dessa pandemia, que
não tem qualquer similaridade com pandemias
anteriores”.

American Life espera continuar
crescendo 20% este ano
A American Life estima
manter, em 2020, o percentual de crescimento alcançado nos últimos anos. Para
isso, a empresa segue inovando no desenvolvimento
de produtos e planeja apresentar novas linhas de seguros. Com crescimento de
20% em 2019, na comparação com o ano anterior, a seguradora segue trabalhando,
não apenas para atender aos
potenciais segurados, mas
para gerar facilidades aos
corretores de seguros, que
seguem sendo parceiros fundamentais da empresa.
De acordo com Francisco
de Assis Fernandes, diretor
comercial da companhia, a
American Life espera que
2020 também seja ainda
mais promissor e estima
crescimento de 20% neste
ano. As linhas de maior crescimento em 2019 foram Seguro Responsabilidade Civil
Ônibus, Viagem e Garantia.
Para manter o crescimento, além desses, a American
Life deve lançar novas linhas
de produtos, seguirá levando

seguros personalizados ao
mercado, que atendam adequadamente as necessidades
de nichos específicos. Também continuará fortalecendo
sua rede de representantes,
além de colocar novas opções de seguros à disposição
do mercado.
“A American Life sempre
trilhou um caminho importante de inovação e devemos
seguir dessa maneira no futuro. Já traçamos planos e
planejamos produtos para
continuar o atendimento customizado a fim de atender as
mais diferentes necessidades
das empresas, independente
do porte e área de atuação.
Os indicadores geram uma
percepção mais positiva sobre a conjuntura e perspectiva de futuro. Isso certamente
seguirá influenciando a retomada da economia, mesmo
que de forma gradual, dos
investimentos, do consumo,
das contratações de pessoas e de serviços. Esta será
a peça chave para o crescimento do nosso mercado
este ano”, avalia Fernandes.

Abrapp pede prazo para envio
das demonstrações contábeis
A Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de
Previdência
Complementar (Abrapp) e a Associação
Nacional dos Contabilistas
das Entidades de Previdência (Ancep) encaminharam
correspondência para a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar
(Previc) com solicitação de
prorrogação do prazo para
envio das Demonstrações
Contábeis e aprovações dos
Conselhos Deliberativo e
Fiscal das Entidades Fechadas de Previdência Complementar referente ao fechamento de 2019, que termina
no próximo dia 31 de março.
A proposta das associações é adiar o prazo máximo
para envio das informações,
no mínimo, em mais 30 dias,
ou seja, para o dia 30 de
abril, em virtude das dificuldades impostas ao setor por
conta da pandemia de coronavírus.
“É uma solicitação para
ampliação do prazo para o

envio das informações devido às dificuldades de assinaturas de atas e reuniões
dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal. As entidades estão
adotando planos de contingência para proteger seus
colaboradores e dirigentes
e, por isso, estão receosas de
não conseguirem cumprir os
prazos legais” explica Luís
Ricardo Marcondes Martins,
diretor-presidente da Abrapp.
O tema foi levado para
discussão em reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Abrapp, realizada por
videoconferência. O Conselho é composto por 25 entidades, com grande representatividade do sistema, e por
unanimidade, manifestaram
preocupação com o prazo.
Por isso, orientaram o diretor-presidente a apresentar
o pleito à Previc. A Abrapp
tem recebido inúmeras manifestações das associadas,
reforçando a necessidade de
dilatação do prazo.
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Transações correntes no país em março
devem apresentar déficit de US$1 bi
BC não fez
coletiva de
imprensa para
comentar os
resultados

Em fevereiro, os investimentos diretos somaram
US$ 5,99 bi ante US$ 7,68
bi em 2019
O Banco Central disse
que no mês de março (segundo cálculos até o dia 23)
a estimativa para o resultado
em transações correntes no
país é de déficit de US$1 bilhão, enquanto a de IDP é de
ingressos líquidos de US$7
bilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira.
Em fevereiro, os ingressos
líquidos em investimentos
diretos no país (IDP) somaram US$ 5,996 bilhões em
fevereiro, ante US$ 7,682
bilhões em fevereiro de
2019. O fluxo foi composto por ingressos líquidos de
US$ 2,336 bilhões em participação no capital e de US$
3,660 bilhões em operações
intercompanhia (compreende os empréstimos concedidos pelas matrizes, sediadas
no país, a suas subsidiárias
ou filiais estabelecidas no
exterior).

No primeiro bimestre, o
IDP chegou a US$ 11,615
bilhões, ante US$ 13,510
bilhões de janeiro a fevereiro de 2019. Nos 12 meses
encerrados em fevereiro de
2020, o IDP totalizou US$
76,7 bilhões, correspondendo a 4,22% do PIB (Produto
Interno Bruto), em comparação a US$ 78,3 bilhões
(4,28% do PIB) no mês anterior. Ao contrário do que
ocorre habitualmente, o BC
não fez coletiva de imprensa
para comentar os resultados.
“Conforme disse na segunda-feira o presidente do
BC, Roberto Campos Neto,
os impactos da pandemia
nos mercados financeiros
são significativos. O banco
está tomando todas as medidas necessárias para garantir
a liquidez, em moeda estrangeira e nacional, e o funcionamento dos mercados”,
explicou o chefe do Departamento de Estatísticas da
instituição, Fernando Rocha.
Quando o país registra
saldo negativo em transações correntes, precisa cobrir o déficit com investimentos ou empréstimos no
exterior. A melhor forma de
financiamento do saldo negativo é o IDP, porque os recursos são aplicados no setor
produtivo.
De acordo com o BC, em
fevereiro, a saída líquida de
investimento em carteira no
mercado doméstico somou

US$ 3,358 bilhões, com saídas líquidas de US$ 4,495
bilhões em ações e fundos de
investimento e ingressos líquidos de US$ 1,137 bilhão
em títulos de dívida.
No caso de ações totais
(negociadas nos mercados
doméstico e externo), as saídas líquidas de fevereiro de
2020 de US$ 4,428 bilhões
são as mais elevadas desde outubro de 2008 (saídas
líquidas de US$ 6,065 bilhões). No primeiro bimestre
deste ano, houve saídas líquidas de US$ 1,907 bilhão
nesses tipos de investimento, contra a entrada líquida
de US$ 10,714 bilhões observados em igual período,
em 2019.
Segundo Rocha, em março, “os fluxos de IDP continuarão sólidos”, com resultado parcial até o dia 23 em
US$ 6 bilhões. “Por outro
lado, tem havido saídas líquidas mais significativas
em instrumentos de portfólio
[carteira] no país, enquanto
continua bastante elevada a
taxa de rolagem para papéis
e empréstimos externos”.
Contas externas
As contas externas registraram saldo negativo de
US$ 3,904 bilhões em fevereiro. Em fevereiro do ano
passado, o déficit em transações correntes (contas externas), que são as compras

e vendas de mercadorias
e serviços e transferências
de renda do Brasil com outros países, foi menor: US$
3,334 bilhões. O resultado é
o maior para meses de fevereiro desde 2018 (US$ 5,020
bilhões).
Segundo o BC, em fevereiro deste ano, comparado
ao mesmo mês de 2019, a
elevação de US$ 570 milhões no déficit decorreu da
redução de US$ 154 milhões
no superávit da balança comercial de bens, de maiores
déficits nas contas de serviços (aumento de US$ 239
milhões) e de renda primária
(US$ 224 milhões) e da elevação dos ingressos líquidos
de renda secundária (US$ 47
milhões).
Nos dois primeiros meses do ano, o déficit em
transações correntes chegou a US$ 15,784 bilhões,
contra US$ 12,379 bilhões
em igual período de 2019.
Para esse período, é o
maior déficit em transações
correntes desde 2015 (US$
19,415 bilhões).
O déficit em transações
correntes nos 12 meses encerrados em fevereiro de
2020 somou US$ 52,9 bilhões (2,91% do PIB), ante
US$ 52,3 bilhões (2,86% do
PIB), em janeiro de 2020.
Esse resultado em 12 meses
é o maior desde dezembro de
2015, quando o déficit atingiu US$ 54,5 bilhões.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222
Aviso aos Acionistas
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas que os documentos pertinentes a assembleia geral ordinária da Companhia
a ser realizada em 30 de abril de 2020 estão à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, conforme previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo, mas não
se limitando: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais
fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia das demonstrações financeiras;
(iii) os demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504
Aviso aos Acionistas
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas que os documentos pertinentes a assembleia geral ordinária da Companhia
a ser realizada em 30 de abril de 2020 estão à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, conforme previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo, mas não
se limitando: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais
fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia das demonstrações financeiras;
(iii) os demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a
se reunirem no dia 08/04/2020, às 16 horas, na sede da sociedade à Rodovia
Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão
e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (b) Destinação
do resultado do exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros;
(d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e)
Contratação de Prestação de Serviços; e (f) Assuntos gerais da Companhia.
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia,
cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Araruama, 18/04/2020.
Carlos Alberto Vieira Gontijo - Diretor / Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

GETESB – GESTÃO, ESTUDOS E TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE
SANEAMENTO BÁSICO LTDA.
CNPJ nº 10.937.117/0001-50 - NIRE 33.2.0840018-1
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade
a se reunirem no dia 15/04/20, às 8 horas, na sede da empresa à Rua
Marques do Paraná nº 110, Parte, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão
e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/19; (b) Destinação
do resultado do exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros;
(d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e)
Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 18/03/20. Carlos Werner Benzecry Diretor / Maria Izabel Martelleto - Gerente.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se
reunirem no dia 08/04/2020, às 13h, na sede da sociedade na R. Marques
de Paraná nº 110, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (b) Destinação do resultado do
exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão
da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e) Contratação de Prestação
de Serviços; e (f) Assuntos gerais da Cia.. Encontram-se à disposição dos
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documentos referentes
à ordem do dia. Niterói, 18/03/2020. Alexandre Boaretto - Diretor; Leonardo
das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se
reunirem no dia 10/04/2020, às 16h, na sede da sociedade à Av. Dr. José
Alves de Azevedo nº 233, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas,
exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção
de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano
de 2020; (e) Contratação de Prestação de Serviços; e (f) Assuntos gerais
da Cia.. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social
da Cia., cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Campos dos
Goytacazes, 18/03/2020. Marcio Salles Gomes - Diretor; Juscelio Azevedo
de Souza - Diretor.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA
PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LIMITADA
- SICOOB COOMPERJ CNPJ: 04.694.278/0001-67 NIRE: 33.4.0004023-6
COMUNICADO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LIMITADA – SICOOB COOMPERJ, no uso das atribuições que lhe confere
o Estatuto Social, tendo convocado os seus associados, que nesta data são
em número de 3737 (três mil, setecentos e trinta e sete), em condições de
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em
sua sede social à Rua Rodrigo Silva, nº 26, 9° andar, no dia 30/03/2020,
obedecendo aos seguintes horários e quorum para a sua instalação, sempre
no mesmo local, cumprindo assim o que determina o estatuto social: 1em primeira convocação, às 9:00, com a presença de 2/3 (dois terços) do
número total de associados; 2 - em segunda convocação, às 10:00, com
a presença da metade e mais um do número total de associados; 3 - em
terceira e última convocação, às 11:00, com a presença de no mínimo dez
associados. A Assembleia Geral Ordinária deliberará sobre os seguintes
assuntos: 1º) Prestação de contas do exercício de 2019 dos órgãos de
administração, compreendendo o relatório da gestão, o balanço do exercício
social, parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa realizada pela
Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC e o demonstrativo
dos resultados do exercício de 2019; 2º) Destinação das sobras apuradas,
deduzidas as parcelas para fundos obrigatórios; 3º) Fixação do valor global
dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva e
da cédula de presença dos Órgãos Colegiados; 4º) Outros assuntos de
interesse social, COMUNICA que a referida Assembleia, para salvaguarda
de seus associados e atendimento às diretrizes governamentais, realizarse-á de forma virtual, para a qual todos os associados receberão, por
e-mail ou SMS as informações necessárias para que possam participar
dos debates e votações. Todos os demonstrativos que serão utilizados na
referida Assembleia estão publicados no site do Sicoob Coomperj.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.
Virgílio Panagiotis Stavridis
Presidente do Conselho de Administração

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se
reunirem no dia 09/04/2020, às 12h, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá
Earp nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das
Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (b) Destinação do resultado do
exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão
da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e) Contratação de Prestação
de Serviços; e (f) Assuntos gerais da Cia..Encontram-se à disposição dos
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documentos referentes
à ordem do dia. Petrópolis, 18/03/2020. Marcio Salles Gomes - Diretor;
Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

SMARTCOAT SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada na sede da Companhia, na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, loja 250, parte, Freguesia,
Jacarepaguá, CEP 22.760-401, às 10:00 horas do dia 06 de abril de 2020, a fim
de deliberaram sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre a instalação do
Conselho Fiscal; (ii) Deliberar sobre a eleição dos membros titulares e suplentes do
Conselho Fiscal; e (iii) Deliberar sobre a fixação da remuneração dos membros do
Conselho Fiscal. Os documentos e informações obrigatórias estarão à disposição
dos acionistas para consulta, conforme previsto na lei, e que são necessárias para
melhor entendimento das matérias acima, disponível na sede social da Companhia.
Será necessário que os acionistas apresentem documentos para comprovar sua
identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admitidos às assembleias.
O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu representante
legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados
na assembleia por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda
o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2020. A Diretoria.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA
PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
- SICOOB COOMPERJ CNPJ 04.694.278/0001-67 – NIRE 33.4.0004023-6
COMUNICADO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LTDA. – SICOOB COOMPERJ, no uso das atribuições que lhe confere o
Estatuto Social, tendo convocado os seus associados, que nesta data são
em número de 3737 (três mil, setecentos e trinta e sete), em condições de
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
em sua sede social à Rua Rodrigo Silva, nº 26, 9º andar, Centro, Rio de
Janeiro – RJ, no dia 30/03/2020, às 9:30, com a presença de 2/3 (dois terços)
dos associados, em primeira convocação; às 10:30, com a presença de
metade mais um de associados, em segunda convocação; ou às 11:30, com
a presença de, no mínimo, 10 (dez associados), em terceira convocação,
para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do
dia: I) Aprovação da ampliação das condições de associação e da área
de admissão, com base na manifestação favorável do projeto submetido ao
Banco Central do Brasil, conforme Ofício nº 1.449/2020-BCB/Deorf/GTRJA,
de 24 de janeiro de 2020; II) Ampla reforma do Estatuto Social com base no
projeto, com destaque para: a) inserção da área de admissão; b) alteração
das condições de associação; c) inserção do componente organizacional de
ouvidoria; III) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa
e da Política de Compliance, COMUNICA que a referida Assembleia, para
salvaguarda de seus associados e atendimento às diretrizes governamentais,
realizar-se-á de forma virtual, para a qual todos os associados receberão,
por e-mail ou SMS as informações necessárias para que possam participar
dos debates e votações. Rio de Janeiro, 26 de março de 2020
Virgílio Panagiotis Stavridis
Presidente do Conselho de Administração

Transmissoras serão as menos
afetadas no setor de energia

Depois que a Agência Nacional de Energia Elétrica
suspendeu por 90 dias os cortes de eletricidade dos
consumidores residenciais com contas em atraso, os
analistas começaram a avaliar melhor as ações do setor
de energia e de algumas das concessionárias de água e
saneamento. Fornecedores de água e saneamento, como
a Sabesp, também suspenderam por igual período a cobrança da tarifa para consumidores de baixa renda, medida para aliviar a população em meio à epidemia do
coronavírus.
No relatório do Bradesco BBI, os analistas escolheram
a Taesa, como a mais defensiva do setor, pelo fato de que
sua base de clientes é no interior de Minas Gerais e no
Centro-Oeste, regiões que deverão ser menos afetada pelo
vírus chinês. Além disto, é uma transmissora, não uma
distribuidora de energia, devendo ser menos impactada
pela suspensão dos cortes dos consumidores com contas
em atraso. Ressaltam também que suas ações recuperaram
apenas 0,7% e possuem um bom potencial de valorização.
Esses técnicos, no entanto, acham que os papéis da Eletrobras, Cemig e Sanepar são os de maior risco no cenário
atual, mas não deixam de recomendá-las para os investidores propensos a gastar mais adrenalina.
Os especialistas do Morgan Stanley, no entanto, ressaltam que entre as empresas de energia, as distribuidoras
sofrerão um impacto direto maior com as medidas e consideram como as mais expostas: Equatorial, Light, CPFL,
Energias do Brasil, Cemig e Copel. Com relação ao setor
de água e saneamento, preferem a Copasa e a Sanepar, do
que a Sabesp.

Começaram os exageros
A rede mineira de laboratórios e exames clínicos Instituto Hermes Pardini revelou mirrado lucro de R$ 44,3 milhões no quarto trimestre, com crescimento de 67,3% sobre
igual trimestre de 2018. Não se sabe o motivo, mas suas
ações subiram mais de 25% e chegaram a R$ 19. Para o
Bradesco BBI, os resultados seriam decepcionantes se não
fossem operacionais como lucro e Ebitda, que no geral
vieram em linha com as projeções. Além disso, destaca
que o projeto Enterprise de redução de custos ainda não
atingiu os objetivos estabelecidos e a empresa gastou mais
dinheiro na aquisição de laboratórios, tornando o crescimento orgânico um desafio. E o banco mantém como neutra a recomendação para a ação.
O Itaú BBA fez avaliação mais otimista, considerando
os resultados como positivos e que a lucratividade continua em alta, mas em um ambiente bem mais competitivo
nos laboratórios, destacando que o crescimento do volume de vendas terá papel determinante na expansão futura
deles. Engraçado é que banco manteve a recomendação de
desempenho em linha com a média do mercado e preçoalvo de R$ 27 para a ação, uma alta de 81,01% sobre os R$
14,91 de fechamento do pregão da terça-feira. E se a CVM
quiser apurar, vai verificar que algum dos seus fundos teve
participação.

Ação da Usiminas sobe mais de 20%
As ações da Usiminas subiram mais de 20% no pregão
desta quarta-feira e voltaram a ser negociadas a R$ 4,85.
A pressão compradora foi motivada pela notícia de que
receberá em 30 dias, R$ 393,9 milhões em uma única parcela, após fazer acordo com a administradora do seu antigo fundo de pensão, que foi homologado pelo juiz da 3ª
Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte e permitiu a extinção do processo judicial ajuizado em 27 de junho pela
companhia. O valor será pago em parcela única, em até 30
dias, contados a partir da data de homologação do acordo
para pagamento. O objetivo desse processo era eximir a
siderúrgica de continuar com o pagamento das parcelas
mensais do programa de amortização do déficit do Plano
de Previdência Complementar.
Para os analistas do Morgan Stanley a Usiminas teve
uma “surpresa positiva” com a vitória no judiciário, pois
essa quantia representará um reforço de caixa, ressaltando
que a empresa encerrou 2019 com um balanço sólido e
prevê pequenas amortizações da dívida entre 2020 e 2022.
Para os do Itaú BBA esse recebimento inesperado vai representar um aumento de 20% no caixa.

MRV vai recomprar ações até 2021
Antes da crisse, as açõess da MRV chegaram a ser
negociadas por mais de R$ 20. Durante a crise baixaram
até R$ 10 e, no pregão da quarta-feira, registraram alta
de quase 14% e voltaram para o nível de R$ 13,60. A
justificativa para tal excitação foi que a construtora e
incorporadora mineira aprovou um plano de recompra
de 15 milhões de suas ações, numa operação que se
estenderá até 2021. Os intermediários serão os bancos
Itaú, Bradesco, Credit Suisse, Santander e BTG Pactual. A MRV possui reservas de capital de R$ 49,5 milhões e outros R$ 475,5 milhões na reserva de lucros
para efetuar a operação.

Natura na contramão dos acontecimentos
A Natura suspenderá temporariamente a produção de
maquiagens e perfumes das suas fábricas e da controlada Avon na América Latina, que passarão a produzir
álcool gel e líquido. Parece que, com a quarentena, as
mulheres deixaram de usar e comprar perfumes. Inexplicavelmente, as ações da Natura subiram 17% e passaram dos R$ 29.

Petrobras faz negócio de asfalto de R$ 350 mi

A Petrobras fechou acordo Cimento Asfáltico de
Petróleo e Asfalto Diluído de Petróleo no valor de R$ 350
milhões para a compra e venda de asfalto com a coligada
Stratura, subsidiária da BR Distribuidora com fábrica em
Paulínia (SP).

Quinta-feira, 26 de março de 2020
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Dívida Pública Federal totalizou R$ 4,28 tri em fevereiro
Governo espera
fechar o ano com
algo entre R$ 4,5
tri e R$ 4,75 tri

A Dívida Pública Federal
(DPF) – que inclui o endividamento interno e externo
do governo federal – aumentou, em termos nominais, de
1,22% em fevereiro, na comparação com janeiro, segundo dados divulgados nesta
quarta-feira pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN),
do Ministério da Economia.
O estoque passou de R$
4,229 trilhões para R$ 4,281
trilhões.
O governo espera fechar
o ano entre R$ 4,5 trilhões

e R$ 4,75 trilhões, segundo
o Plano Anual de Financiamento (PAF) da dívida
pública para 2020, apresentado em janeiro, ou seja,
antes da confirmação do
primeiro caso de contaminação pelo coronavírus no
país.
Conforme a agência
Brasil, a Dívida Pública
Mobiliária Federal interna
(DPMFi), que é a parte da
dívida pública em títulos
no mercado interno, subiu
1,05% em fevereiro, passando de R$ 4,057 trilhões
para R$ 4,099 trilhões.
O aumento deve-se, segundo o Tesouro, à emissão líquida de R$ 20,52
bilhões na DPMFi. Também houve a apropriação
positiva de juros (quando
os juros da dívida são in-

corporados ao total mês
a mês), no valor de R$
21,97 bilhões.
A emissão líquida de títulos da Dívida Pública
Mobiliária Interna deu-se
pela diferença entre o total
de novos títulos emitidos
pelo Tesouro Nacional – R$
42,76 bilhões – em relação
ao volume de novos títulos
resgatados (embolsado pelos
investidores), que somou R$
22,23 bilhões.
Mercado externo
O estoque da Dívida
Pública Federal Externa
(DPFe), captada do mercado internacional, aumentou 3,86%, passando
de R$ 172,07 bilhões para
R$ 181,07 bilhões de janeiro a fevereiro. O prin-

cipal motivo foi a alta de
5,36% do dólar no mês
passado. A moeda norteamericana é o principal
fator de correção da dívida externa.
A variação do endividamento do Tesouro pode
ocorrer por meio da oferta
de títulos públicos em leilões pela internet (Tesouro
Direto) ou pela emissão
direta. Além disso, pode
ocorrer assinatura de contratos de empréstimo para
o Tesouro, tomado de uma
instituição ou de um banco
de fomento, destinado a financiar o desenvolvimento
de uma determinada região.
A redução do endividamento se dá, por exemplo, pelo
resgate de títulos, como
observou-se ao longo do
último mês.

Detentores
Os fundos de investimento seguem como principais
detentores da Dívida Pública
Federal, com 26,94% de participação no estoque. Os fundos de previdência (24,62%)
e as instituições financeiras
(24,17%) aparecem em seguida, na lista de detentores
da dívida.
Os investidores não residentes (estrangeiros) apresentam aumento de participação, atingindo 10,93% em
fevereiro. Os demais grupos
somam 13,34% de participação, segundo os dados apurados no mês.
Composição
Em relação à composição da DPF de acordo com

os tipos de títulos, os papéis
corrigidos por taxas flutuantes tiveram leve queda de
participação e representam
39,34% do total da dívida.
Em seguida, vieram os papéis prefixados, que tiveram
aumento na participação (de
29,52%para 29,89%) devido
principalmente à emissão
líquida de R$ 22,5 bilhões
para esse tipo de título em
fevereiro.
A participação dos papéis corrigidos pela inflação caiu de 26,6% para
26,31%. Os títulos do grupo cambial, que sofrem
variação com base na taxa
de câmbio, tiveram sua
participação aumentada de
4,27% para 4,46% do montante total da DPF, principalmente por causa da alta
do dólar no mês passado.

Para economizar gastos, BNDES unifica conselhos
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) disse que
unificou a composição dos
seus conselhos para que haja
um salto no seu modelo de
governança corporativa e
para promover economia de
recursos públicos.
“A partir deste mês de
março, as três empresas do
sistema BNDES - o banco,
BNDES Participações (BNDESPar) e Agência Especial
de Financiamento Industrial
(Finame) –, que já compartilhavam a mesma diretoria e
a mesma estrutura de pessoal, compartilharão também

os mesmos integrantes dos
conselhos. Anteriormente, as
três empresas possuíam conselheiros de administração e
conselheiros fiscais distintos”, explicou em comunicado o banco de fomento.
Com esse arranjo, o número total de assentos dos
Conselhos de Administração
e Fiscal do Sistema BNDES
cai de 45 para 17. Agora, nas
três empresas, entre titulares e substitutos, serão até
11 assentos do Conselho de
Administração e até 6 integrantes do Conselho Fiscal
(3 titulares e 3 suplentes).
O BNDES entende que

a medida reduz o número
de processos necessários
dentro do Sistema, uma vez
que muitas decisões tinham
de ser aprovadas em datas e momentos diferentes
por cada um dos conselhos
das três empresas para entrar em vigor. Desse modo,
prestigiam-se os princípios
da economia processual e da
eficiência, em linha com o
espírito da Lei das Estatais e
de sua regulamentação posterior.
Unificação
A unificação dos mem-

bros dos conselhos das três
empresas promoverá uma
economia de quase dois terços no potencial de gastos
com esses honorários pelo
Sistema. Isso significa, somente em pagamentos, uma
redução de até R$ 2,1 milhões ao ano, que é a diferença de pagamentos entre
o valor potencialmente pago
com os conselhos totalmente
preenchidos anteriormente e
os honorários para o número
máximo de integrantes dos
conselhos a partir deste mês.
Essa economia não considera outros custos que também
serão evitados, como otimi-

zação de processos internos
e despesas com locomoção e
estadia.
Cada integrante do Conselho de Administração ou
do Conselho Fiscal das empresas do Sistema BNDES
receberá um honorário
mensal de R$ 8.100,68, o
mesmo valor que já vinha
em vigor anteriormente.
Nos estatutos sociais de
Finam e BNDESPar, foi
incorporada a previsão de
que os seus conselheiros
não receberão honorários
referentes à atuação nestas
empresas, ou seja, apenas
pela atuação no BNDES.

Acionista
Nesta quarta-feira, em
Assembleia Geral Extraordinária, o acionista do BNDES também definiu novos
nomes para os conselhos.
No Conselho de Administração, saíram Daniel Sigelmann e Carlos Thadeu
de Freitas Gomes. Entraram
para as duas vagas, respectivamente, João Laudo de
Camargo e Heloisa Belotti
Bedicks. No Conselho Fiscal, Danilo Soares Pacheco
de Medeiros foi eleito para
um cargo de suplente que
estava vago.

Perdão da dívida dos países mais pobres
O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco
Mundial (BM) estão defendendo o perdão da dívida
oficial bilateral dos países
mais pobres, entre os quais
estão Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde e São
Tomé e Príncipe.
As organizações financeiras defenderam nesta quartafeira esta ideia. Lembrando que os dois organismos
liberaram há poucos dias
juntos US$ 22 bilhões para
empréstimos com juros zero,
especialmente para os países
mais frágeis. O grupo dos
20 países mais industrializados realiza esta semana
um conjunto de reuniões no
seguimento da pandemia da
covid-19, tentando delinear
um plano de ação conjunto.
Dos países lusófonos, apenas São Tomé e Príncipe não

tem, até ao momento, registo
de contágio pelo novo coronavírus. A pandemia já contagiou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo (até
esta quarta-feira), das quais
morreram mais de 19 mil
pessoas. O continente africano registou 64 mortes devido
ao novo coronavírus, ultrapassando os 2.300 casos.
Vários países adotaram
medidas de emergência, incluindo o regime de quarentena e o fechamento de fronteiras.
IDA
Conforme a agência portuguesa Lusa, com efeito
imediato, e consistente com
as leis nacionais dos países
credores, o Grupo BM e o
FMI apelam a todos os credores oficiais bilaterais que

suspendam os pagamentos
de dívida dos países abrangidos pela Associação para
o Desenvolvimento Internacional (IDA, na sigla em inglês) que assim o solicitem,
lê-se num comunicado conjunto difundido neta quartafeira em Washington pelas
duas instituições financeiras
internacionais.
“Isto vai ajudar os países
da IDA com necessidades
imediatas de liquidez a lidarem com os desafios colocados pela pandemia do
novo coronavírus e dar tempo para uma análise do impacto da crise e sobre as necessidades de financiamento
para cada país”, ressalta o
texto das organizações.
A IDA é uma instituição
que funciona no âmbito do
Banco Mundial com a missão de apoiar os 76 países

mais pobres, entre os quais
estão todos os países lusófonos africanos, à exceção de Angola e Guiné
Equatorial.
Apelo aos ricos
Neste apelo ao G20, o BM
e o FMI pedem a estes países
“que façam esta avaliação,
incluindo a identificação dos
países em situação de dívida
insustentável, e preparem
propostas para uma ação
abrangente dos credores oficiais bilaterais sobre as necessidades de financiamento
e de alívio de dívida nestes
países”.
“O FMI e o BM acreditam que neste momento
é imperativo fornecer um
sentimento global de alívio aos países em desenvolvimento, bem como um

forte sinal aos mercados
financeiros”,
conclui-se
no comunicado, que incide apenas sobre a dívida
bilateral e não sobre a dívida emitida nos mercados internacionais e detida
por investidores privados
ou institucionais.
FMI
Há poucos dias o FMI disse que avaliava país por país
para dimensionar o impacto
do Covid-19. O fato é que o
crescimento global será menor este ano do que em 2019
por causa da epidemia de
coronavírus. “Mas é difícil
prever” o quanto a economia
cairá, afirmou a diretoragerente do Fundo Monetário
Internacional (FMI), a economista búlgara Kristalina
Georgieva.

O FMI disponibilizou
US$ 10 bilhões para empréstimos com juros zero,
especialmente para os países mais frágeis. O Banco
Mundial havia anunciado
na terça-feira um plano de
emergência de US$ 12 bilhões para ajudar os países
que precisam “tomar medidas eficazes para conter a
epidemia, salvar vidas e mitigar o impacto econômico
do coronavírus”.
A chefe do FMI, participou de uma reunião com
David Malpass, presidente
do Banco Mundial, considerou que a epidemia que
atinge a oferta e demanda
econômica mundial exige uma “resposta global”.
“Em tempos de incerteza, é
melhor fazer muito do que
não fazer o suficiente”, frisou Georgieva.

Aneel suspende prazos processuais
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
estabeleceu medidas para
atendimento aos prazos processuais em decorrência da
calamidade pública causada
pela pandemia do coronavírus (Covid-19). A agência
reguladora publicou nesta
quarta-feira a Portaria n°
6310/2020, que suspende
em 30 dias os prazos processuais da agência. “Durante
esse prazo, as decisões da

Aneel continuarão a ser publicadas normalmente nos
meios oficiais”.
Durante o período de
suspensão, o recebimento
de documentos será feito
exclusivamente por meio
eletrônico. Enquanto durar
a medida excepcional, não
haverá atendimento presencial ou recebimento de
documentos pelo serviço
de postagem do ProtocoloGeral da Aneel.

XDEX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 30.613.011/0001-08 - NIRE 35.300.517.172
Aviso aos Acionistas
XDEX PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas que os documentos pertinentes a
assembleia geral ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2020 estão à disposição dos acionistas
na sede da Companhia, conforme previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo, mas não se limitando: (i) o
relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; (ii) a
cópia das demonstrações financeiras; (iii) os demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
São Paulo, 25 de março de 2020
XDEX PARTICIPAÇÕES S.A.

ÁGUAS DE ARAÇOIABA S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia
13/04/2020, às 08h na sede da sociedade na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da
Serra/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame,
discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (b) Destinação do resultado do exercício findo em
31/12/2019; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano
de 2020; e (e) Assuntos gerais da Companhia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na
sede social da Companhia, cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Araçoiaba da Serra,
18/03/2020. Ronaldo Oller Tossi - Diretor; Ivan Mininel da Silva - Diretor.

Outra decisão da agência
é que as reuniões de diretoria serão exclusivamente virtuais até o dia 28 de abril. A
sustentação oral de agentes
do setor poderá ser realizada
por vídeo gravado pela parte
e encaminhado à agência de
acordo com procedimento
disponível em https://aneel.
gov.br/reunioes-publicas-dadiretoria.
A portaria também suspende por 90 dias os prazos

para entrega, pelos agentes
de geração, transmissão e
distribuição, dos demonstrativos estabelecidos no
Manual de Contabilidade
do Setor Elétrico (MCSE)
e no Manual de Controle Patrimonial do Setor
Elétrico (MPSE). Os novos prazos serão contados
a partir das datas limites
de entrega estabelecidas nos manuais veiculados na página da agência.

NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 02.084.220/0001-76 - NIRE 35.3.0033455-8
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Numeral 80 Participações S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2020, às 10h30, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado
de São Paulo na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha nº 387, 2º andar, parte, Vila Olímpia, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo
em 31.12.2019; (iii) deliberar sobre o número de membros e eleger o Conselho de Administração; e (iv) deliberar, conforme o disposto
no Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício
de 2020. Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre alterações de itens do Estatuto Social da Companhia para refletir aumento
de capital, outorga de poderes bem como sobre a sua consolidação. Informações Gerais: A participação do Acionista poderá ser pessoal
ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância. Os Acionistas que participarão presencialmente deverão
exibir documento de identidade/documentos societários e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição
depositária ou pela entidade de custódia fungível das ações. Aos Acionistas que se fizerem representar por procuração, observado o
disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, solicita-se a entrega dos mencionados documentos acompanhados do respectivo instrumento
de mandato e dos documentos que comprovam os poderes do representante legal, até as 10h30 do dia 24 de abril de 2020. Com o
objetivo de facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, a Companhia disponibiliza o sistema de votação a distância, permitindo
que seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia,
conforme orientações detalhadas que constam da Proposta da Assembleia. São Paulo, 25 de março de 2020.
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
Veronica Valente Dantas - Presidente do Conselho de Administração
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A melhor receita para se
proteger do coronavírus
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correta e evite as fake news.
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Financeiro

Tropicália Transmissora de Energia S.A. |
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019
Senhores Acionistas, Apresentamos o Relatório da Administração e as De- das entradas de linha nas Subestações com a Siemens Ltda. Tais contratos
monstrações Financeiras da Tropicália Transmissora de Energia S.A., corres- foram constituídos na modalidade “Turn Key”, e definem como sendo de respondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, com as respectivas ponsabilidade integral das contratadas todo o processo de engenharia, compra
notas explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes em cumprimento de equipamentos/materiais e construção do empreendimento. Os contratos
às disposições legais e estatutárias. Histórico. Em 28 de Outubro de 2016, o contam com as garantias usualmente utilizadas neste tipo de contratação para
Consórcio CP II, constituído pela N.A.S.S.P.E. Empreendimentos e Participa- assegurar que o empreendimento seja concluído no prazo e no custo acordações S.A. (“N.A.S.S.P.E”) e BTG Pactual Holding Internacional S.A. (“BTG Inter- do. Para atuar na área fundiária, foi contratada a Empresa de Cadastramento
nacional”) – ambas sociedades detidas majoritariamente pelo BTG Pactual S.A. Avaliações e Regularizações Imobiliárias Ltda. – Ecari e para as atividades de
(“BTG Pactual), foi vencedor do Lote 1 da 2ª Etapa do Leilão de Transmissão nº meio ambiente foi contratada a Dossel Ambiental Ltda. Para auxiliar na gestão
013/2015 da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). Com o propósito do projeto, a Laureano & Meirelles Engenharia Ltda. – LM Engenharia, foi conúnico e exclusivo de construir, implantar, operar e manter as instalações do tratada para exercer as atividades de Engenharia do Proprietário.
Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica da Rede Básica do Sistema Localização
Interligado Nacional, composto pela Linha de Transmissão de 500 kV entre as
Subestações Sapeaçu e Poções III, com 245 km de extensão dentro do Estado
da Bahia, foi constituída a SPE Tropicália Transmissora de Energia (“Tropicália”). A nova Linha deverá aumentar a capacidade de transmissão de energia
da interligação Nordeste-Sudeste, permitindo o adequado escoamento dos
atuais e futuros empreendimentos de geração, predominantemente parques
eólicos, previstos para serem implantados no Nordeste, mitigando o risco de
déficit de energia elétrica da região Sudeste do país. O Contrato de Concessão
nº 01/2017-ANEEL, que regula a concessão do serviço público de transmissão
do lote 1 do Edital da 2ª Etapa do Leilão 013/2015 – ANEEL, foi assinado em
10 de fevereiro de 2017 e permanecerá em vigor por 30 anos, ou seja, até
fevereiro de 2047. O Empreendimento. O Contrato de Concessão assinado Licenciamento Ambiental. A Companhia obteve todas as Licenças Ambientais
pela Tropicália tem como data limite para entrada em operação comercial do necessárias ao início da implantação do Projeto. Conforme destacadas abaixo:
empreendimento fevereiro de 2022. Para a construção do empreendimento • a Licença Prévia (LP) foi emitida pelo IBAMA no dia 5 de dezembro de 2017; •
estima-se um investimento da ordem de R$ 400 milhões. A Sociedade está ha- a Licença de Instalação (LI) foi emitida pelo IBAMA no dia 21 de junho de 2018.
bilitada para operar no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento Financiamento. Em Julho de 2018, a Companhia assinou com o Banco do Norda Infraestrutura (REIDI) e teve seu projeto enquadrado como prioritário pelo deste do Brasil S.A. (BNB), um Contrato de Financiamento no valor de R$ 290.416
Ministério de Minas e Energia – MME, o que reforça a sua importância para o mil, que deveriam ser complementados com uma emissão de debêntures simples
Sistema Interligado Nacional (SIN). O Estado da Bahia concedeu o benefício no valor de até R$ 90.000 mil, para atender toda a necessidade de financiamento
da redução de 40% (quarenta por cento) do ICMS nas entradas decorrentes de da Companhia. No primeiro semestre de 2019 a Companhia alterou a estratégia
aquisições interestaduais relativamente ao diferencial de alíquota, por meio do de financiamento do seu projeto. Aproveitando a oportunidade do mercado, emitiu
PROBAHIA – Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia. Para o debêntures simples, no valor de R$ 407.000 mil, conforme condições descritas
desenvolvimento do projeto, foram firmados os contratos de: 1) Construção da abaixo, em regime de garantia firme de colocação para captação de recursos
Linha de Transmissão com a SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda., no mercado de capitais local, e liquidou integralmente o financiamento contraído
2) de fornecimento de cabos com a Alubar Metais e Cabos S.A. e 3) Construção junto ao BNB, concluindo todo o processo em Julho de 2019. Condições das DeBALANÇOS PATRIMONIAIS (Em milhares de reais)
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Nota 31/12/2019 31/12/2018 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Circulante
7
20.017
13.638
Caixa e equivalentes de caixa
46
132 Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
813
265
Títulos e Valores Mobiliários
4
174.164
22.522 Outros passivos
949
541
Despesas antecipadas
418
414 Dividendos
9e
29.553
7.141
Imposto de renda retido na fonte
1.940
98
51.332
21.585
35
34 Não circulante
Outros ativos
176.603
23.200 Tributos Diferidos
8a
83.740
19.417
Debêntures
6
421.641
Não circulante
505.381
19.417
Realizável a longo prazo
9
Concessão do serviço público (ativo contratual) 5
607.498
142.686 Patrimônio líquido
96.000
10.101
Despesas antecipadas
749
1.157 Capital social
85.900
Outros ativos
45
45 Reserva de Capital
Reserva Legal
7.725
1.503
Imobilizado
125
185 Reserva de lucros a realizar
117.493
28.834
Intangível
52
66 Reserva Especial
7.141
608.469
144.139
228.359
126.338
785.072
167.339 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo
785.072
167.339
Notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)
Reserva de lucros
Lucro ou
Capital Reserva Reserva de capi- Reserva
Reserva de Reserva
Prejuízos
Nota social de capital tal a integralizar
Legal Lucros a realizar Especial acumulados
Total
Em 01 de dezembro de 2018
10.101
90.900
(77.565)
(2.442) 20.993
Adoção Inicial - CPC 47
9.855
9.855
Constituição de reservas - adoção inicial CPC 47
7.413
(7.413)
Integralização do capital social
72.565
- 72.565
Lucro líquido do exercicio
30.065 30.065
Constituição de reservas
1.503
21.421
(22.924)
Dividendos propostos
(7.141) (7.141)
Em 31 de dezembro de 2018
9
10.101
90.900
(5.000)
1.503
28.834
- 126.338
Integralização do capital social
85.899 (85.899)
Lucro líquido do exercicio
124.434 124.434
Constituição de reservas
6.222
88.659
(94.881)
Dividendos propostos
(29.553) (29.553)
Constituição de reserva
7.141
7.141
Em 31 de dezembro de 2019
9
96.000
5.001
(5.000)
7.725
117.493
7.141
- 228.359
Notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)
1. Informações gerais. A Tropicália Transmissora de Energia S.A., (“TROPICÁLIA” para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2.4. 2.2. Moeda funou “Companhia”), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, é uma sociedade por ações cional e moeda de apresentação. Estas demonstrações financeiras estão apresende capital fechado, constituída em 15 de Abril de 2016. Em 28 de Outubro de 2016, o tadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arConsórcio CP II, foi vencedor do Lote 1 da 2ª Etapa do Leilão de Transmissão nº redondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.3.
013/2015 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Com o propósito único Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando
e exclusivo de construir, implantar, operar e manter as instalações do Serviço Público como base o custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros
de Transmissão de Energia Elétrica da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, mensurados pelos seus valores justos quando requerido nas normas. A classificação
composto pela Linha de Transmissão de 500 kV entre as Subestações Sapeaçu e da mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 (dependendo do grau
Poções III, com 245,1 km de extensão, foi utilizada a SPE Tropicália Transmissora de de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na nota 4.4 de Avaliação
Energia S.A. A Linha de Transmissão está integralmente localizada no Estado da dos Instrumentos Financeiros. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos. Na prepaBahia e tem como objetivo atender à expansão do Sistema Interligado Nacional - SIN. ração destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e
A linha atravessa 17 municípios: Sapeaçu, Castro Alves, Conceição do Almeida, estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valoVarzedo, São Miguel das Matas, Amargosa, Laje, Jiquiriçá, Ubaíra, Cravolândia, res reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
Itaquara, Jaguaquara, Mutuípe, Jequié, Manoel Vitorino, Boa Nova e Poções, todos divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas continuamenno sul da Bahia. A Linha deverá aumentar a capacidade de transmissão de energia te. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Item significatida interligação Nordeste-Sudeste, permitindo o adequado escoamento dos atuais e vo sujeito a essa estimativa e premissa incluem: (i) critério de apuração e remunerafuturos empreendimentos de geração, predominantemente parques eólicos, previs- ção do ativo contratual; vide nota explicativa nº 2.5.2; 2.5. Principais políticas
tos para serem implantados no Nordeste, mitigando o risco de déficit de energia contábeis. As políticas contábeis adotadas pela Companhia estão descritas a seguir:
elétrica da região Sudeste do país. O Contrato de Concessão nº 01/2017-ANEEL, 2.5.1. Intrumentos financeiros. A Companhia classifica seus ativos e passivos fique regula a concessão do serviço público de transmissão do lote 1 do Edital da 2ª nanceiros, no reconhecimento inicial, de acordo com as seguintes categorias: (i) AtiEtapa do Leilão 013/2015 - ANEEL, foi assinado pela Companhia em 10 de Feverei- vos financeiros. Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, títulos e
ro de 2017 e permanecerá em vigor por 30 anos, ou seja, até fevereiro de 2047. A data valores mobiliários, e outros itens financeiros, além de outros créditos realizáveis por
regulatória para entrada em operação comercial do empreendimento é até fevereiro caixa. Todos os ativos financeiros são reconhecidos na data da negociação quando
de 2022, entretanto o Contrato de Concessão prevê na cláusula quinta, oitava sub- a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo ficláusula, que a data de necessidade para o sistema é janeiro de 2017. Sendo assim, nanceiro, que não possua um componente de financiamento significativo, é iniciala entrada em operação comercial do empreendimento pode ocorrer a qualquer mo- mente mensurado pelo Valor Justo por meio do Resultado (VJR) acrescido, para um
mento após essa data. A Companhia em seu plano de negócios assumiu a data de item que não é Valor Justo por meio do Resultado (VJR), dos custos de transação que
agosto de 2020 para entrada em operação do empreendimento, tendo isso refletido são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um recebível sem um comnos contratos EPC necessários a sua construção. Para a construção do empreendi- ponente de financiamento significativo é inicialmente mensurado pelo preço da
mento estima-se um investimento da ordem de R$ 440 milhões. Em 21 de setembro transação. A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos conde 2017, foi publicado no Diário Oficial da União o Ato Declaratório Executivo nº 146, tratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os
concedendo a Companhia a habilitação para operar no Regime Especial de Incenti- direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em
vos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), tal benefício poderá ser usu- uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade
fruído nas aquisições realizadas no período de 5 anos contados da data de sua habi- do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida
litação. Por meio da portaria nº 310 de 23 de outubro de 2017, do Ministério de Minas pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo
e Energia (MME), a Companhia teve seu Projeto de Energia Elétrica enquadrado separado. Classificação e mensuração subsequente. A Companhia faz uma
como prioritário, o que reforça a sua importância para o Sistema Interligado Nacional avaliação do objetivo do modelo de negócios no qual um ativo financeiro é mantido
(SIN). O Estado da Bahia concedeu por meio da Resolução nº 16/2018, o PROBAHIA em um nível de portfólio, porque isso reflete melhor a forma como o negócio é geren- Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia, o benefício consiste em ciado e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideraredução de 40% (quarenta por cento) do ICMS nas entradas decorrentes de aquisi- das incluem: • as políticas e objetivos declarados para o portfólio e o funcionamento
ções interestaduais relativamente ao diferencial de alíquota, publicada em DOU em dessas políticas na prática. Isso inclui se a estratégia da Administração se concentra
19 de junho de 2018. Em 27 de setembro de 2018, foi aprovado pelo MME, através em ganhar receita de juros contratuais, mantendo um perfil de taxa de juros especída Portaria 214, o enquadramento da Companhia como projeto prioritário para o fico, combinando a duração dos ativos financeiros com a duração de quaisquer
Reforço em Instalação de Transmissão de Energia Elétrica (SAPEAÇU). Em 17 de passivos relacionados ou saídas de caixa esperadas ou realizando fluxos de caixa
dezembro de 2018, foi publicado no Diário Oficial da União, o Ato Declaratório Exe- através da venda dos ativos; • como o desempenho da carteira é avaliado e reportacutivo nº 205, concedendo a Companhia a habilitação para operar no Regime Espe- do à Administração da Companhia; os riscos que afetam o desempenho do modelo
cial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), para Reforço em de negócios (e os ativos financeiros mantidos dentro desse modelo de negócios) e
Instalação de Transmissão de Energia Elétrica (SAPEAÇU), que poderá ser usufru- como esses riscos são gerenciados; • como os gestores da empresa são remuneraído por 5 anos da data da habilitação. Atualmente, a Companhia encontra-se em fase dos, como no exemplo: se a remuneração baseada no valor justo dos ativos adminispré-operacional, já tendo todas as Licenças Ambientais necessárias a implantação trados ou nos fluxos de caixa contratuais coletados; e Para os fins desta avaliação,
do Projeto. Todos os contratos necessários a sua implantação já foram assinados “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial;
com os fornecedores, e foram constituídos na modalidade “Turn-Key”, garantindo juros são definidos como a contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo
uma maior previsibilidade e controle dos custos totais de implantação. Para o desen- risco de crédito associado ao valor do principal em aberto durante um determinado
volvimento do projeto, foi firmado o contrato de Construção da Linha de Transmissão período de tempo e por outros riscos e custos básicos de empréstimos (exemplo:
com a SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda., o contrato de fornecimento de risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. Ao
cabos com a Alubar Metais e Cabos S.A. e o contrato de Construção das entradas avaliar se os fluxos de caixa contratuais são apenas pagamentos de principal e juros,
de linha nas Subestações com a Siemens Ltda. Tais contratos definem como sendo a Companhia considera os termos contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o
de responsabilidade integral das contratadas todo o processo de engenharia, compra ativo financeiro contém um termo contratual que pode alterar o prazo ou o valor dos
de equipamentos/materiais e construção do empreendimento. Os contratos contam fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenda a essa condição. (ii) Passivos
com as garantias usualmente utilizadas neste tipo de contrato para assegurar que o financeiros. Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo
empreendimento seja concluído no prazo e custo acordados. Para atuar na área amortizado ou VJR. Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado
fundiária, foi contratada a Empresa de Cadastramento Avaliações e Regularizações como mantido para negociação, caso seja um derivativo ou caso seja designado
Imobiliárias Ltda. - Ecari e para as atividades de meio ambiente foi contratada a Dos- como tal no momento do reconhecimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR são
sel Ambiental Ltda. Para auxiliar na gestão do projeto, a Laureano & Meirelles Enge- mensurados pelo valor justo e os ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer desnharia Ltda. - LM Engenharia, foi contratada para exercer as atividades de Engenha- pesa de juros, são reconhecidos no resultado. Outros passivos financeiros são subria do Proprietário. A Companhia já possui os Contratos de Compartilhamento de sequentemente mensurados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiInstalação (CCIs) necessários: Para a SE SAPEAÇU, foi assinado em 30/05/17 va de juros. Despesas com juros e ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no
contrato com TAESA - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A, e SE POÇÕES resultado. A Companhia não reconhece um passivo financeiro quando suas obrigafoi assinado CCI com EDTE - Empresa Diamantina de Transmissão de Energia S.A ções contratuais são baixadas ou canceladas ou expiram. No não reconhecimento
em 31/10/18. A concessionária será remunerada pela Receita Anual Permitida (RAP) de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestaofertada no processo licitatório, regulada pelas cláusulas do Contrato de Prestação ção paga (incluindo quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assude Serviços de Transmissão - CPST assinado com o Operador Nacional do Sistema midos) é reconhecida no resultado. 2.5.2. Contrato de concessão de serviços
- ONS. A receita contratada na data do Leilão (R$ 76,7 milhões - base jul/16) será públicos - Ativo contratual.Os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de
reajustada anualmente pelo IPCA, e sofrerá três revisões, previstas para o 5º, 10º e Energia Elétrica celebrados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a
15º ano da concessão. Ademais, esta é uma remuneração por disponibilidade, inde- TROPICÁLIA regulamentam a exploração dos serviços públicos de transmissão
pendentemente da quantidade de energia transmitida no período, que passará a ser pela Companhia. De acordo com o contrato de concessão, a Companhia é responrecebida quando da entrada em operação comercial reconhecida pelo ONS e auto- sável por transportar a energia dos centros de geração até os pontos de distribuição.
rizada pela Aneel. A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em 21 de Agos- Para cumprir essa responsabilidade, a Companhia possui como obrigação de deto de 2018, através da Resolução n 7252, autoriza a Tropicália, a implantar Reforços sempenho construir, manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir
em instalação de transmissão em SAPEAÇU, sob sua responsabilidade e estabele- essa obrigação de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de transce R$ 1,3 milhões (base jul/17) como Receita Anual Permitida (“RAP”), que será rea- missão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração
justada anualmente pelo IPCA. 2. Resumo das principais políticas contábeis. As denominada Receita Anual Permitida (RAP), durante toda a vigência do contrato de
demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas e estão sendo apre- concessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrusentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronuncia- tura de transmissão. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), em conso- indenização do Poder Concedente, que recebe toda a infraestrutura de transmissão
nância com a lei das S.A. e evidenciam todas as informações relevantes próprias das ao final do contrato de concessão. Com a entrada em vigor em 1º de janeiro de 2018
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as do CPC 47 / IFRS 15, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado
utilizadas pela administração na sua gestão. A emissão das demonstrações financei- ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a passagem do
ras foi autorizada pela Diretoria em 28 de fevereiro de 2020. As principais políticas tempo enquadram a Companhia nessa norma. Com isso, as contraprestações pascontábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas sam a ser classificadas como uma “Concessão do serviço público (ativo contratual)”.
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos períodos apresen- As receitas relativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da
tados. 2.1. Base de preparação. A preparação de demonstrações financeiras requer seguinte forma: (i) Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a paro uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento cela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem de conspor parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas trução de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construcomplexidade, bem como áreas nas quais premissas e estimativas são significativas ção são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para
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bentures: Prazo: 24 anos (até agosto de 2043) Custo: IPCA + 5,0921%. Carência: 36 meses (até agosto de 2022) Juros apurados semestralmente ocorrendo o
1º Pagamento em agosto de 2021. Amortização e juros exigíveis semestralmente
após a carência. Os recursos oriundos dessa captação serão suficientes para
concluir toda a construção do empreendimento. Também foi formalizado em Julho/2019 um aditivo ao CPG (Contrato de Prestação de Garantias), assinado em
Fevereiro/2019, aumentando o valor das fianças “completion” para R$ 407.000
mil. Implantação do Empreendimento. As obras de implantação do empreendimento seguiram em linha com o planejado e terminaram o ano de 2019 com 75%
de avanço físico, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Recursos Humanos
A Companhia em 31 de dezembro de 2019 possuía um total de 5 empregados
próprios. Na construção do empreendimento tínhamos o seguinte efetivo terceirizado de campo:
dez/19
Engenheiro Próprio
1
Engenharia do Proprietário (Lmeng)
9
Meio Ambiente (Dossel)
5
Fundiário (Ecari)
1
LT-SAE
1011
SE-Siemens
135
TOTAL
1162
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Receita de construção
10
422.481
102.946
Remuneração do ativo de concessão
10
42.332
7.283
Custo de construção
11
(259.026)
(63.192)
Lucro bruto
205.787
47.037
Despesas Operacionais
12
(3.784)
(2.022)
Resultado operacional antes do
resultado financeiro
202.003
45.015
Receita Financeira
5.722
995
Despesas Financeira
(19.054)
(368)
Resultado financeiro
13
(13.332)
627
Resultado antes do imposto de renda
188.671
45.642
e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferido 8b
(64.237)
(15.577)
Lucros líquido do exercício
124.434
30.065
Resultado por ação
1,232
0,298
Notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS
EXERCÍCIOSFINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício
124.434
30.065
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
124.434
30.065
Notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
124.434
30.065
Ajuste
Depreciação e Amortização
86
40
Juros e Atualização sobre Debêntures e
Financiamentos
16.478
Remuração de Ativo de Contrato
(205.787)
(47.037)
(64.789)
(16.932)
Variações nos ativos e passivos
Despesas antecipadas
404
(402)
Imposto de renda retido na fonte
(1.842)
(28)
Outros ativos
(1)
(9.727)
Fornecedores
6.380
13.613
Impostos e contribuições a recolher
(178)
227
Impostos diferidos
64.324
19.417
Juros pagos
(1.837)
Outros passivos
1.134
7.585
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
3.595
13.753
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo financeiro da concessão
(259.025)
(63.192)
Aquisições de bens do ativo imobilizado
(15)
(76)
Aplicação em titulos e valores mobiliários
(838.377) (100.134)
Resgate em titulos e valores mobiliários
686.736
77.013
Caixa líquido provenientes das atividades de
investimentos
(410.681)
(86.389)
Emissão de debêntures
407.000
Aquisição de empréstimos
116.038
Integralização do Capital Social
72.565
Amortização de empréstimos
(116.038)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamentos
407.000
72.565
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(86)
(71)
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
132
203
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
46
132
Notas explicativas são partes integrante das demonstrações financeiras
estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que
apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa definida
para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no
momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de
acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. Reconhecimento
da receita de operação e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessários
para cumprir obrigações de performance de operação e manutenção previstas em
contrato de concessão, após o término da fase de construção. Reconhecimento de
receita de remuneração sobre o ativo contratual reconhecido, registra-se também
uma receita de remuneração financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo contratual, utilizando a taxa de desconto definida no início
de cada projeto. A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão
é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: (ii) Parte através de valores a
receber garantidos pelo poder concedente relativa à Remuneração Anual Permitida
(RAP) durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS conforme contrato e recebidos
dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo
da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele
delegar essa tarefa. 2.5.3. Ajuste a valor presente de ativos e passivos. Os ativos
e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto,
estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado
relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins
de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em
certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises
efetuadas e na melhor estimativa da administração. 2.5.4. Imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e
diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de
10% sobre o lucro tributável para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para
contribuição social sobre o lucro líquido. A Companhia possui como regime de apuração o lucro real por estimativa. A despesa com imposto de renda e contribuição
social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos.
O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente. A despesa de imposto corrente é o
imposto a pagar ou a receber estimado sobre a receita operacional, aplicando alíquota de imposto de renda e contrição social. O montante dos impostos correntes a pagar
é reconhecido no balanço patrimonial como passivo fiscal pela melhor estimativa do
valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas
relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de
impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são
compensados somente se certos critérios forem atendidos. (ii) Despesas de imposto
de renda e contribuição social diferido. O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados
sobre as diferenças entre os saldos dos ativos e passivos das Demonstrações Financeiras e as correspondentes bases fiscais utilizadas no cálculo do IRPJ e da CSLL
correntes. A probabilidade de recuperação destes saldos é revisada no fim de cada
exercício e, quando não for mais provável que bases tributáveis futuras estejam disponíveis e permitam a recuperação total ou parcial destes impostos, o saldo do ativo
é reduzido ao montante que se espera recuperar. 2.5.5. Contas a pagar aos fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até
um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. São,
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatura correspondente. 2.5.6. Provisões. As
provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas
para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 2.5.7. Demais ativos e
passivos. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes rendimentos (encargos) auferidos (incorridos) até a data do balanço. Estão classificados no ativo e passivo não circulante,
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respectivamente, os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após doze meses.
2.5.8. Dividendos. A distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia é reconhecido como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício,
com base no Estatuto Social da Companhia. Qualquer valor acima do obrigatório
somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas em Assembleia Geral, conforme divulgado na Nota Explicativa N° 9e. 2.6. Mensuração do
valor justo. Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados
nos preços atuais de compra. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação.
Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a
referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de
fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que fazem o
maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela Administração da própria Companhia. A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor
recuperável (impairment). Se houver alguma evidência para os ativos financeiros
disponíveis para venda, a perda cumulativa - mensurada como a diferença entre o
custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por impairment desse
ativo financeiro previamente reconhecido no resultado - é retirada do patrimônio e
reconhecida na demonstração do resultado. 2.7. Principais mudanças nas políticas contábeis. I. Pronunciamento Técnico CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil - IFRS 16 Leases. O CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil - IFRS 16 Leases introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos
no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de
direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo
de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de
baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto
é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou
operacionais. Adicionalmente, a IFRS 16 substitui a despesa linear de arrendamento operacional pelo custo de depreciação de ativos objetos de direito de uso desses
contratos e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas
efetivas de captação vigentes à época da contratação dessas transações. A Companhia analisou os efeitos da adoção da nova norma e o impacto do IFRS 16 nos registros, e considerando os contratos e a operação realizadas no exercício de 2019, não
identificou impacto na adoção. 2.8. Novas normas e interpretações não efetivas.
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2019. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia: • Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. •
Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3). • Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8). • IFRS 17 Contratos de Seguros. 3.
Gestão de risco financeiro. 3.1. Fatores de risco financeiro. a. Risco de crédito.
A Companhia está exposta ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da administração de seu caixa, que é feita com base nas orientações da administração da Companhia. Tal risco consiste na impossibilidade de saque ou resgate dos
valores depositados, aplicados ou garantidos por instituições financeiras. A exposição máxima ao risco de crédito está representada pelos saldos de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018. A administração avalia que os riscos
de crédito associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos são reduzidos, em função de suas operações serem realizadas com base em análise e
orientações da administração da Companhia e com instituições financeiras brasileiras de reconhecida liquidez. No que concerne as contas a receber, a RAP de uma
empresa de transmissão é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por
meio de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). Essa tarifa resulta do
rateio entre os usuários de transmissão de alguns valores específicos; (i) a RAP de
todas as transmissoras; (ii) os serviços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O ONS delega às geradoras, distribuidoras, consumidores livres, exportadores e importadores o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito contratual incondicional de
receber caixa ou outro ativo financeiro, deste modo o risco de crédito é baixo. b.
Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo
sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências
de liquidez e caixa suficiente para atendimento às necessidades de implantação do
negócio. c. Valorização dos instrumentos financeiros. A Companhia opera com
diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo
aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários e contas a pagar a fornecedores.
Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou
vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o
prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos valores justos. Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia, em 31 de dezembro de 2019 e
2018 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização/avaliação:
(i) Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, outros ativos e fornecedores. Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização. (ii) Instrumentos financeiros derivativos. A Companhia possuia dois instrumentos de operação de
termos de moedas, que foram liquidados em março de 2019. 1. NDF 16L00207079
- USD 2,9 milhões - Vencimento: 01/03/19 - Tx 4,081000- Resultado Líquido de R$
(993) mil 3.2. Gestão de capital. Os objetivos da Companhia ao administrar seu
capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para
oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Financiamento
Financiamento
Total:

31/12/18 Principal
- 116.038
- 116.038

3.3. Instrumentos financeiros a valor justo por meio de resultado
31/12/2019
Ativos, conforme balanço
ReceValor justo por
patrimonial
bíveis meio do resultado
Total
Caixa e equivalentes de caixa
46
46
Títulos e valores mobiliários
174.164 174.164
174.210 174.210
Outros passivos
Passivos, conforme balanço patrimonial
financeiros
Total
Debêntures
421.641 421.641
421.641 421.641
31/12/2018
ReceValor justo por
Ativos, conforme balanço patrimonial
bíveis meio do resultado
Total
Caixa e equivalentes de caixa
132
132
Títulos e valores mobiliários
22.522 22.522
22.654 22.654
3.4. Avaliação dos instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros constantes do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes, títulos e valores
mobiliários são classificados como nível 2. Para determinação do valor de mercado,
foram utilizadas as informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas para cada situação. Hierarquia do valor justo. Os diferentes níveis mencionados acima foram definidos como a seguir: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados)
em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto
preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo,
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - Premissas,
para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado
(inputs não observáveis). 3.5. Análise de sensibilidade. O quadro de análise de
sensibilidade dos instrumentos financeiros, apresenta os riscos que podem gerar
efeitos no resultado da Cia, com cenário mais provável (cenário Atual) segundo
avaliação efetuada pela administração. São demonstrados dois outros cenários,
a fim de apresentar 25% (para mais ou para menos) de deterioração na variável
de risco considerada, respectivamente (cenários I e II). A análise de sensibilidade
apresentada considera mudanças com relação a determinado risco, mantendo
constante todas as demais variáveis, associadas a outros riscos, com saldos de 31
de dezembro de 2019 e 2018.
2019
Efeito das Contas
Cená- Cenário CenáPremissas
sobre Resultado Saldo rio I Atual
rio II
- 3,94% 5,94% 7,94%
Caixa e equivalentes de caixa
46
2
3
4
CDI %
Titulos e Valores Mobiliários 174.164 6.862 10.345 13.829
- 2,31% 4,31% 6,31%
IPCA %
Debêntures 421.641 9.740 18.173 26.606
2018
Efeito das Contas
Cená- Cenário CenáPremissas
sobre Resultado Saldo rio I Atual
rio II
- 4,82% 6,42% 8,03%
Caixa e equivalentes de caixa
132
6
8
11
CDI %
Titulos e Valores Mobiliários 22.522 1.086 1.446 1.809
4. Títulos e valores mobiliários
31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Certificados de depósitos bancários
128.132
22.522
46.032
Fundo de investimentos
174.164
22.522
As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósito Bancário – CDB e Fundo de Investimentos realizadas com instituições que operam no mercado financeiro nacional e contratadas em condições e taxas normais de mercado,
tendo como característica alta liquidez, baixo risco de crédito e remuneração pela
variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 5. Concessão do serviço
público (ativo contratual). A movimentação dos saldos referente aos aos ativos
2019
2018
contratuais da Companhia está assim apresentada:
Saldo inicial
142.686 18.760
Adoção inicial CPC 47 (impacto no patrimônio líquido)
- 13.697
Aquisição de ativo de concessão
259.026 63.192
Receita financeira sobre ativo de concessão
42.332 39.754
Receita de margem de construção
163.454
7.283
Saldo em 31 de dezembro de 2019
607.498 142.686
6. Financiamentos e debêntures. Em 18 de Junho de 2018, a Companhia assinou
com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), um Contrato de Financiamento no
valor de R$ 290.416 mil. Em julho de 2019 a Companhia assinou um novo mandato
com o Banco Santander do Brasil S/A para coordenar a emissão de debêntures
simples, no valor de R$ 407.000 mil, em regime de garantia firme de colocação para
captação de recursos no mercado de capitais local. Os recursos oriundos dessa
captação serão suficientes para concluir toda a construção do empreendimento.
Também foi formalizado um aditivo ao CPG (Contrato de Prestação de Garantias),
assinado em fevereiro/2019, aumentando o valor das fianças “completion” para R$
407.000 mil. a. Financiamentos. Os recursos a serem desembolsados neste contrato são liberados conforme a evolução física do empreendimento, e até o final do
exercício de 2018 não tinha ocorrido nenhum desembolso, acontecendo em 2019
e consequentenemente as entradas dos recursos do financiamento que ocorreram
até junho de 2019. Com a captação das debêntures supracitadas acima, a empresa
liquidou em agosto de 2019 o financiamento contraído junto ao BNB em junho/2018.
O montante registrado em principal e juros tem a seguinte composição:

Aquisição
Amortização
Juros Atualização Monetária Principal Juros Atualização Monetária 31/12/19
1.739
98 (116.038) (1.739)
(98)
1.739
98 (116.038) (1.739)
(98)
-

• Prazo: 20 anos (até junho de 2038). • Custo: IPCA + 2,07% x (bônus de adimplência 0,85%) a.a.. • Carência: 48 meses (até julho de 2022). • Juros exigíveis
Trimestralmente durante a carência. • Amortização e juros exigíveis mensalmente
após a carência. • Covenants: Capacidade de pagamento entre 30% e 70%. •
Garantias: - Fiança Bancária para 100% da dívida até completion. - Conta Reserva
do Serviço da Dívida: R$ 7,5 milhões com a Fiança e R$ 15 milhões após liberação
da Fiança. - Garantias de Projeto: Ações da SPE + Direitos Creditórios / Emergentes
da Concessão. b. Debêntures. • Prazo: 24 anos (até agosto de 2043). • Custo:
IPCA + 5,0921%. • Carência: 36 meses (até agosto de 2022). • Juros apurados semestralmente ocorrendo o 1º Pagamento em agosto de 2021. • Amortização e juros
exigíveis semestralmente após a carência.
Taxa anual de juros a.a.
2019
2018
Moeda Nacional
Debêntures
IPCA + 5,0921% 421.641
Principal
407.000
Juros + Atualização Monetária
14.641
Passivo circulante
Não circulante
421.641
O montante registrado em principal e juros tem a seguinte composição:
2018
Aquisição Amortização
2019
Debêntures
PrinAtualização Prin- Jucipal Juros Monetária cipal ros
Debêntures
- 422.624 9.043
5.598
- 437.265
Custos de captação
incorridos na captação
- (15.624)
- (15.624)
Total
- 407.000 9.043
5.598
- 421.641
Os vencimentos das parcelas do não circulante são as seguintes:
2019
Vencimentos
2021
2022
508,75
2023
2.034,78
2024
3.052,72
2025
3.052,47
Após 2025
412.992
421.641
Garantias concedidas. • Fiança Bancária para 100% da dívida até completion. •
Garantias de Projeto: Ações da SPE + Direitos Creditórios / Emergentes da Concessão. Covenants financeiros. Devido a essa debêntures, a Companhia fica
obrigada a cumprir o seguinte índice: • O índice de cobertura do serviço da dívida de
no mínimo 1,20, calculado com a base no EBTIDA nas demonstrações financeiras
regulatórias. Todas as cláusulas restritivas requeridas estão sendo atendidas.
2019
2018
7. Fornecedores
Alubar Metais e Cabos S/A
- 10.090
LMeng Consultoria Projetos Engenharia Ltda
540
335
Sae Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda
1.992
2.953
Siemens Ltda
16.902
Outros
583
260
20.017 13.638
8. Imposto de renda e contribuição social diferidos. a. Composição do imposto

de renda e contribuição social passivos diferidos.
Diferido Ativo
Prejuízos fiscais de imposto de renda
Bases negativas de contribuição social
Diferido passivo
Imposto de Renda diferido
Contribuição social diferida

31/12/2019 31/12/2018
5.057
1.821
6.878

-

66.630
14.277
23.988
5.140
90.618
19.417
Imposto de renda e Contribuição social Diferido
83.740
19.417
Os impostos diferidos passivos foram constituídos, com base nos lançamentos de
composição do ativo contratual da Companhia.
31/12/2019 31/12/2018
b. Efeitos no resultado.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
188.671
45.642
Alíquota nominal combinada do imposto de renda
e da contribuição social - %
34%
34%
Imposto de renda e contribuição às alíquotas da
legislação
64.148
15.518
Bônus e gratificações
78
18
Outros
11
41
64.237
15.577
Imposto de renda e Contribuição social - corrente
Imposto de renda e Contribuição social - diferido
64.237
15.577
64.237
15.577
9. Patrimônio líquido. a. Capital social. O capital social em 2018 era de R$ 10.101,
representados por 101.000.500 ações ordinárias sem valor nominal. Em 11 de janeiro de 2019, através de Ata da Assembléia Geral Extraordinária, houve o aumento
do capital social em R$ 85.899 (oitenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e nove
mil reais), mediante a capitalização de reserva de capital da Companhia, sem a
emissão de novas ações, ou seja, representadas por 101.000.500 ações ordinárias
sem valor nominal. Assim, o capital social integralizado da Companhia passou para
R$ 96.000 (noventa e seis milhões de reais). O capital social distribuído entre os
2019 e 2018
seguintes acionistas é:
Quantidade Participação
de ações
%
Tropicalia Fundo de Investimento em Participações 46.150.993
45,69
Fundo de Investimento em Participações
Development fund Warehouse
28.197.758
27,92
BTG Pactual Energia 3
Fundo de Investimento em Participações
16.593.575
16,43
BTG Pactual Infraestrutura II
Energia Fundo de Investimento
10.058.174
9,96
101.000.500
100
b. Reserva de Capital. A reserva de capital está totalmente subscrita no valor de R$
90.900, no exercício de 2018 foi realizado um montante de R$ 72.565. Conforme
Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 11 de janeiro de 2019,
foi realizado o montante de R$ 85.899, permanece a realizar R$ 5.000, que será
realizado até 31 de dezembro de 2020. c. Destinação do resultado. O resultado
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do exercício, após os ajustes previstos em lei, incluindo a dedução de prejuízos
acumulados, quando aplicável, e a parcela destinada a reserva para subvenções
de incentivos fiscais, terá a seguinte destinação: • 5% para a reserva legal, até
o limite máximo estabelecido pela legislação societária. • 25% será distribuído
como dividendo obrigatório. • O saldo remanescente terá a destinação deliberada
pela Assembléia Geral. d. Reserva legal e de lucros a realizar. A constituição da
reserva legal é obrigatória como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e
não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar
a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar
prejuízo e aumentar o capital. A destinação concernente a reserva legal em 2018
foi no valor de R$ 1.503 e em 2019 foi no valor de R$ 6.222. A reserva de lucros a
realizar refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a fim
de atender às limitações do orçamento de caixa da Companhia a ser aprovada em
conselho da administração. Os valores destinados a reserva de retenção de lucros
no exercício de 2018 e 2019, foram no montante de R$ 28.834 e de R$ 88.659,
respectivamente. e. Dividendos propostos. No exercício de 2019 e 2018, foram
constituídos dividendos mínimos no valor de R$ 29.553 e no valor de R$ 7.141,
31/12/2019 31/12/2018
respectivamente, com a seguinte base de cálculo:
Lucro líquido do exercício
124.434
30.065
Constituição de reserva legal (5%)
6.222
1.503
Base de cálculo do dividendo
118.212
28.562
Dividendos mínimos obigatórios (25%)
29.553
7.141
f. Reserva Especial. Conforme Assembléia Geral Ordinária de 29 de abril de 2019,
houve a deliberação para a reversão do provisionamento de dividendos mínimos
obrigatórios de 2018 no valor de R$ 7.141.
31/12/2019 31/12/2018
10. Receita bruta
Receita de Construção
422.481
102.946
Remuneração do ativo de concessão
42.332
7.283
Total receita bruta
464.813
110.229
As receitas relativas à infraestrutura de transmissão mensuradas sob o escopo do
CPC 47 / IFRS 15 passaram a ser contabilizadas da seguinte forma: Receita de
construção da infraestrutura de transmissão: reconhecida considerando uma margem, definida de acordo com as projeções do projeto, sobre o custo de construção.
31/12/2019 31/12/2018
11. Custo de construção
Pessoal
(79)
(18)
Administradores
(1.241)
(1.272)
Material
(132.132)
(12.400)
Serviços de terceiros
(125.104)
(49.068)
Aluguéis
(30)
(8)
Seguros
(440)
(427)
(259.026)
(63.192)
31/12/2019 31/12/2018
12. Despesas operacionais
Pessoal
(670)
(498)
Administradores
(761)
(401)
Material
(58)
(31)
Serviços de terceiros
(2.043)
(903)
Depreciação e Amortização
(86)
(40)
Aluguéis
(141)
(122)
Impostos e taxas
(25)
(27)
(3.784)
(2.022)
13.Resultado financeiro. O resultado das operações financeiras, devidamente apropriadas em regime contábil de competência está demonstrado no quadro abaixo:
31/12/2019 31/12/2018
Despesas financeiras
Tarifas bancárias
(189)
(368)
Juros e Atualização s/ Financiamentos
(1.837)
Juros e Atualização s/ Debêntures
(14.641)
Outras despesas financeiras
(2.387)
(19.054)
(368)
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações
5.717
988
Outras receitas financeiras
5
7
5.722
995
(13.332)
627
14.Meio ambiente. A Companhia obteve todas as Licenças Ambientais necessárias ao início da implantação do Projeto. Conforme destacadas abaixo: • a Licença
Prévia (LP) foi emitida pelo IBAMA no dia 5 de Dezembro de 2017; • a Licença de
Instalação (LI) foi emitida pelo IBAMA no dia 21 de Junho de 2018. 15. Seguros.
Os Seguros relacionados a obra estão dentro dos contratos dos construtores. (conforme relacionados abaixo: • Seguro Garantia nº 066532017000107750002923
- Endosso 0000000, contratado pela Tropicália Transmissora de Energia S.A. junto
à Pan Seguros S.A. tendo a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL como segurada, com vigência a partir de 7 de fevereiro de 2017 até 6 de novembro de 2022; •
Seguro Garantia nº 03-0776-0160860, contratado pela SAE Towers Brasil Torres de
Transmissão Ltda. junto à J. Malucelli Seguradora S.A., na modalidade “Executante
Construtor”, tendo a Tropicália Transmissora de Energia S.A. como segurada, com
vigência a partir de 1º de julho de 2018 até 15 de junho de 2020; • Seguro Garantia nº
03-0776-0161175, contratado pela SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda.
junto à J. Malucelli Seguradora S.A., na modalidade “Adiantamento de Pagamento”,
tendo a Tropicália Transmissora de Energia S.A. como segurada, com vigência a
partir de 31 de dezembro de 2017 até 15 de junho de 2020; • Seguro de Riscos de
Engenharia nº 02852.2018.0031.0167.0001826 - Endosso 00002, contratado pela
SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda. junto à AXA Seguros S.A., tendo
a SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda. como segurada e a Tropicália
Transmissora de Energia S.A. como cossegurada, com vigência a partir de 1º de
julho de 2018 até 15 de junho de 2022; • Seguro de Responsabilidade Civil Geral
nº 02852.2018.0031.0351.0002986 - Endosso 00002, contratado pela SAE Towers
Brasil Torres de Transmissão Ltda. junto à AXA Seguros S.A., tendo a SAE Towers
Brasil Torres de Transmissão Ltda. como segurada e a Tropicália Transmissora de
Energia S.A. como cossegurada, com vigência a partir de 1º de julho de 2018 até 15
de junho de 2020; e • Seguro Garantia n° 014142018000107760018612 - Endosso
0000000, contratado pela Alubar Metais e Cabos S.A. junto à Berkley International
do Brasil Seguros S.A., na modalidade “Executante Fornecedor”, tendo a SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda. como segurada e a Tropicália Transmissora
de Energia S.A. como beneficiária, com vigência a partir de 31 de agosto de 2018
até 30 de dezembro de 2019. Será enviado a Companhia, cópia de todas as apólices
dos Seguros, para cumprimento da condição sus pensiva à data de inicio das obras.
a. Seguro garantia da ANEEL. De acordo com o Edital do Leilão 013/2015 da
Aneel, a Companhia firmou Seguro para garantir a conclusão do empreendimento,
Garantia de Fiel Cumprimento. “A Garantia de Fiel Cumprimento deverá ter a ANEEL como beneficiária e a PROPONENTE vencedora como tomadora e vigorar por
prazo não inferior a 270 (duzentos e setenta) dias após a entrada em OPERAÇÃO
COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO”. 16. Honorário dos administradores. O total pago, no exercício de 2019 referente à remuneração aos diretores e conselheiros da Companhia somaram R$ 1.919 e em 2018 o montante foi de
R$ 860. 17. Contingências. A Administração, de acordo com o CPC 25 adota o procedimento de classificar as causas impetradas contra a Companhia em função do
risco de perda, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte forma:
I - Para as causas cujo II - Para as causas cujo III - Para as causas cujo
desfecho negativo
desfecho negativo
desfecho negativo para a
para a Companhia seja para a Companhia seja Companhiaseja considerado
considerado como de considerado como de como de risco remoto
risco provável
risco possível
Somente são divulgadas em noAs informações
tas explicativas as informações,
São constituídas
correspondentes são
que, a critério da Administração,
provisões.
divulgadas em notas
sejam julgadas de relevância
explicativas.
para o pleno entendimento das
demonstrações Financeiras.
Em 2019 e 2018, a Companhia não possui contingências com risco de perda
provável ou possível e nem passivos contingentes a serem divulgados, de acordo
com seus advogados externos. 18. Eventos subsequentes. (a) Em 31 de janeiro
de 2020 ocorreu a redução de capital social em R$ 38.000 (trinta e oito milhões),
passando o capital social de R$ 96.000 (noventa e seis milhões de reais) para R$
58.000 (cinquenta e oito milhões de reais) sem o cancelamento de ações, conforme
Ata de aprovação da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 28 de novembro
Capital Particide 2019. Passando a ser apresentado da seguinte forma:
Social pação %
Tropicália Fundo de Investimento em Participações
26.502
45,69
Fundo de Investimento em Participações
Development fund Warehouse
16.193
27,92
BTG Pactual Energia 3 Fundo de Investimento em Participações 9.529
16,43
BTG Pactual Infraestrutura II Energia Fundo de Investimento
5.776
9,96
58.000
100
DIRETORIA
Rosane Cristina Marques de Souza - Diretora
CONTADOR
Gliciara dos Santos Lima Alcantara - Contadora - CRC 116761/O-0

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Tropicália Transmissora de Energia S.A. Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as de- responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relamonstrações financeiras da Tropicália Transmissora de Energia S.A. (Companhia) que compreendem o balanço patrimonial em cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreenden- para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeido as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima ras.Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Tropicália Trans- distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
missora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstra- dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
ções financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum- julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou reopinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
presentações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
Mensuração do ativo de contrato e da receita de contrato com cliente
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
Veja as Notas 2.5.2 e 6 das demonstrações financeiras
dos controles internos da Companhia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimatiPrincipal assunto de auditoria
Como a auditoria endereçou esse assunto
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
Na mensuração do ativo de contrato e do re- Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros:
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
conhecimento da receita liquida se faz neces- i) a leitura do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das
sário o uso de premissas pela Administração obrigações de desempenho previstas contratualmente, além de aspectos relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
para estimar os esforços ou insumos neces- relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato;
sários para o cumprimento da obrigação de ii) a avaliação, com apoio de especialistas em finanças corporativas, das as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
desempenho, tais como materiais e mão de premissas relevantes, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todaobra, margens de lucros esperadas em cada esperadas, utilizadas nas projeções de custos e receitas, na margem do via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a
obrigação de desempenho identificada e as contrato e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo de cálculo apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
projeções das receitas esperadas.
do ativo de contrato; e
iii) a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstra- adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifiEm função da incertezas relacionadas à pre- ções financeiras.
missas e estimativas para a mensuração do Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima suma- camos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração, deativo de contrato e receita de contrato com rizados, consideramos que a mensuração do ativo de contrato e da receita de terminamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício
clientes consideramos esse assunto como um contrato com cliente e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório
de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extreprincipal assunto em nossa auditoria.
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e mamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos contro- de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
les internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2020
KPMG Auditores Independentes CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Milena dos Santos Rosa Contador CRC RJ-100983/O-7
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é
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Bonaire Participações S.A.
CNPJ/MF 02.117.801/0001-67 - EM LIQUIDAÇÃO

Relatório do Liquidante em 31 de Dezembro de 2019: Contexto operacional: A
Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Bonaire” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, de capital aberto, constituída em 29/08/1997, que tem por objeto a
participação como acionista da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, de forma
direta ou indireta, bem como em empresas em que os acionistas diretos ou indiretos
da CPFL venham a participar como quotista ou acionista. A sede da Companhia
está localizada na Rua da Assembleia, 10/37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na
Cidade e no Estado do Rio de Janeiro. A atividade preponderante da Companhia era
a participação direta como acionista da holding CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia”),
que através de suas subsidiárias: (i) distribui energia elétrica para consumidores em
suas áreas de concessão, (ii) gera energia elétrica e está desenvolvendo projetos
de geração e (iii) comercializa energia elétrica e fornece serviços de valor agregado relacionados ao setor elétrico. Em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 24 de novembro de 2017 foi deliberada a adesão à Oferta
Pública de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da CPFL Energia (“OPA”).
Diante disso, em 30/11/2017 foi alienada a totalidade de ações da CPFL Energia detidas pela Companhia. Com a alienação acima mencionada, a Bonaire deixou de ter
participação em outras sociedades, ficando a cargo de sua Administração analisar e
decidir sobre sua continuidade. Desse modo, foi deliberado e aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária, ocorrida em 27/12/2018, a dissolução da Companhia e início do
processo de liquidação, nos termos do artigo 206, I, c, da Lei nº 6.404/76. No mesmo
ato, foi deliberado por unanimidade a dissolução do Conselho de Administração e a
instalação do Conselho Fiscal que permanecerá em funcionamento durante todo o
período de liquidação. Foi deliberado ainda, a nomeação de Carlos Eduardo Reich
de Sampaio como liquidante da Companhia. A Companhia é parte envolvida em processos de natureza tributária e possui créditos fiscais em processo de restituição na
Receita Federal, consequentemente, a sua extinção está condicionada à conclusão
de tais processos. Aspectos econômicos e financeiros - 1 – Quadro geral dos
credores:Em 31/12/2019 a relação de credores da Companhia se dá conforme abaixo:
Quadro Geral de Credores em 31/12/2019
Valores a pagar (em Reais)
Créditos fiscais
R$ 366.860
Créditos quirografários
R$ 42.308
Total a pagar
R$ 409.168
CRÉDITOS FISCAIS (Em Reais)
Competência
Vencimento
Valor a pagar
Natureza do tributo
IRRF a recolher
31/12/2019
17/01/2020
R$ 697
CSRF a recolher
31/12/2019
17/01/2020
R$ 2.161
PIS a recolher
31/12/2019
24/01/2020
R$ 987
COFINS a recolher
31/12/2019
24/01/2020
R$ 6.072
IRPJ a recolher
31/12/2019
31/01/2020
R$ 100.838
CSLL a recolher
31/12/2019
31/01/2020
R$ 256.105
Total a pagar
R$ 366.860
CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS (Em R$)
Fornecedores de serviços
Competência Vencimento Valor a pagar
Serfranq Serviços de Franquia Ltda.
31/12/2019 10/01/2020
R$ 35
NIC.BR Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR
31/12/2019 06/01/2020
R$ 40
Eximia Capital Partners Ltda
31/12/2019 10/01/2020
R$ 42.233
Total a pagar
R$ 42.308
2 – Resultado do exercício
Em Reais mil
2019
2018
Variação
Resultado financeiro líquido
2.325
2.774
-16,19%
Despesas administrativas
(724)
(576)
25,69%
Lucro líquido
1.254
2.097
-40,20%
O resultado da Companhia é composto, basicamente, pelo rendimento de aplicações
financeiras e atualização de juros SELIC sobre o saldo de impostos a recuperar, deduzido das despesas necessárias ao processo de liquidação, tais como gastos com
assessores, advogados e demais serviços prestados por terceiros. A variação de
40,20% no lucro líquido da Companhia, quando comparado ao apurado no exercício
de 2018, foi decorrente, basicamente, da queda dos juros Selic sobre os créditos fiscais
e a despesa de tributos sobre o lucro apurado no exercício. 3 – Auditores Independentes - Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, informamos que os nossos
auditores independentes, BDO RCS Auditores Independentes, não prestaram quaisquer outros serviços não-relacionados à auditoria externa da Bonaire. RJ, 16/03/2020.
Carlos Eduardo Reich de Sampaio - Liquidante nomeado da Companhia
BALANÇO PATRIMONIAL – Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(valores expressos em milhares de reais)
Nota
2019 2018
Ativo
Circulante
3.145 6.178
Caixa e equivalentes de caixa
(4)
3.145 6.178
Não circulante
61.036 58.651
Tributos a recuperar
(5.1) 60.381 58.031
Depósitos judiciais
655
620
Total do Ativo
64.181 64.829
Passivo
Circulante
500
152
Contas a pagar
42
38
Tributos e contribuições sociais
(6)
367
13
Provisão para contingências
(7)
91
101
Patrimônio líquido
(8)
63.681 64.677
Capital social
42.745 42.745
Reserva de capital
9.287 9.287
Reservas de lucros
13.899 12.645
Partilha antecipada de ativos
(2.250)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
64.181 64.829
NotasExplicativasàsDemonstraçõesContábeisem31dedezembrode2019e2018
(valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma):
1 Contexto Operacional. A Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Bonaire”
ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, de capital aberto, constituída em 29 de
agosto de 1997, que tem por objeto a participação como acionista da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL, de forma direta ou indireta, bem como em empresas
em que os acionistas diretos ou indiretos da CPFL venham a participar como cotista
ou acionista. A sede da Companhia está localizada na Rua da Assembleia, nº 10, 37º
andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro. A atividade
preponderante da Companhia era a participação direta como acionista da holdingCPFL
Energia S.A. (“CPFL Energia”), que através de suas subsidiárias: (i) distribui energia
elétrica para consumidores em suas áreas de concessão, (ii) gera energia elétrica e
está desenvolvendo projetos de geração e (iii) comercializa energia elétrica e fornece
serviços de valor agregado relacionados ao setor elétrico. Em Reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada em 24 de novembro de 2017 foi deliberada
a adesão à Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da CPFL
Energia (“OPA”). Diante disso, em 30 de novembro de 2017 foi alienada a totalidade
de ações da CPFL Energia detidas pela Companhia, conforme descrito na nota explicativa 6. Dissolução da Companhia. Com a alienação dos investimentos acima
mencionada, a Bonaire deixou de ter participação em outras sociedades, ficando a
cargo de sua Administração analisar e decidir sobre sua continuidade. Desse modo,
foi deliberado e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 27 de
dezembro de 2018, a dissolução da Companhia e início do processo de liquidação, nos
termos do artigo 206, I, c, da Lei nº 6.404/76. No mesmo ato, foi deliberado por unanimidade a dissolução do Conselho de Administração e a instalação do Conselho Fiscal
que permanecerá em funcionamento durante todo o período de liquidação. Foi deliberado ainda, a nomeação de Carlos Eduardo Reich de Sampaio como liquidante da
Companhia. A Companhia é parte envolvida em processos de natureza tributária e
possui créditos fiscais em processo de restituição na Receita Federal, consequentemente, a sua extinção está condicionada à conclusão de tais processos. 2 Apresentação Das Demonstrações Contábeis: 2.1 Base de apresentação - As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).Conforme mencionado na nota explicativa n°
1, em função do encerramento de suas atividades, as demonstrações contábeis
contemplam ajustes e provisões requeridas para empresas que não estejam em
continuidade operacional. Neste contexto, a Companhia preparou suas demonstrações
contábeis em uma base consistente com as práticas contábeis adotadas no Brasil, no
entanto no pressuposto da não continuidade das operações. Com parecer favorável
do Conselho Fiscal, a emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pelo Liquidante da Companhia em 13 de março de 2020. 2.2 Base de mensuração - Considerando que as demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da não
continuidade das operações, quando aplicável, os ativos foram ajustados a seus valores recuperáveis, assim como, foram reconhecidos todos os passivos de obrigações
contratuais gerados pelo encerramento das operações. 2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação - Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua
(“a moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais,
que é a moeda funcional da Companhia. 2.4 Uso de estimativas e julgamentos - A
elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Companhia faça julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas
incluem a mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos,
avaliações de riscos em contingências, provisões para imposto de renda e contribuição
social e outras avaliações similares. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. Desta forma, a Companhia revisa
as estimativas e as premissas adotadas de maneira contínua. Os ajustes oriundos no
momento destas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são
revisadas e são aplicados de maneira prospectiva. 2.5 Lucro por ação - O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o
exercício. 2.6 Demonstração do valor adicionado - A Companhia elaborou as demonstrações do valor adicionado (“DVA”) nos termos do pronunciamento técnico CPC
09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. 3 Sumário das Principais Políticas Contábeis: As principais políticas
contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações contábeis individuais estão
descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de maneira consistente em todos
os exercícios apresentados. 3.1 Instrumentos financeiros - Ativos financeiros: Os
ativos financeiros da Companhia são reconhecidos inicialmente na data da negociação
em que a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios
da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Companhia possui os seguintes
principais ativos financeiros: - Ativos financeiros ao custo amortizado: são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado
ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento
superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como
ativos não circulantes). Os ativos financeiros da Companhia são classificados como
mensurados ao custo amortizado, conforme os preceitos do CPC 48/ IFRS 9. A classificação de ativos financeiros depende da finalidade para a qual tais ativos foram
adquiridos. A Companhia determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. O principal ativo financeiro que a Companhia tem classificado
nesta categoria é o caixa e equivalente de caixa. - Passivos financeiros: Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de
negociação em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia não possui passivos financeiros relevantes. Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido
quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de liquidação em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
- Capital social: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Receitas (despesas) operacionais
Nota
2019
2018
Despesas administrativas
(10)
(724)
(576)
Provisão para contingências
10
(101)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos
(714)
(677)
Receita financeira
2.438
2.910
Despesa financeira
(113)
(136)
Resultado financeiro líquido
(11)
2.325
2.774
Resultado antes dos impostos
1.611
2.097
Imposto de Renda e Contribuição Social – corrente
(5.2)
(357)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
1.254
2.097
Lucro líquido básico por ação (em R$)
0,01879 0,03143
Lucro líquido diluído por ação (em R$)
0,01879 0,03143
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores expressos em milhares de reais)
2019
2018
Lucro líquido do exercício
1.254 2.097
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos
1.254 2.097
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores expressos em milhares de reais)
Lucros
Lu- Total
ReReserva de (-) Parti cros
do
Ca- serva Re- Reserva lha ante- acu- patripital
de serva de lucros cipada de mula- mônio
social capital legal a realizar
ativos
dos líquido
Saldos em 31/12/17 42.745 9.287 8.550
4.248
- 64.830
Lucro líquido do
exercício
2.097 2.097
Destinação do
resultado do exercício:
Juros sobre capital
próprio deliberados
(153)
- (2.097) (2.250)
Saldos em 31/12/18 42.745 9.287 8.550
4.095
- 64.677
Partilha antecipada de
ativos
(2.250)
(2.250)
Lucro líquido do
exercício
1.254 1.254
Destinação do
resultado do exercício:
Retenção de lucros
1.254
- (1.254)
Saldos em 31/12/19 42.745 9.287 8.550
5.349
(2.250)
- 63.681
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários.
3.2 Apuração do resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência. 3.3
Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em
caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com risco irrelevante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras estão classificadas como ativos financeiros mensurados ao custo amortizado e, portanto, estão
registradas ao valor nominal, acrescidos dos rendimentos “pro-rata temporis” até a data
do encerramento do exercício. 3.4 Impostos e contribuições a recuperar - São demonstrados pelos valores originais, atualizados monetariamente de acordo com as
disposições legais, e representam créditos fiscais associados às retenções de tributos
federais.3.5 Outros ativos circulantes e não circulantes - São demonstrados pelos
valores de custo e, quando aplicável, incluídos os rendimentos e reduzidos aos valores
de realização. 3.6 Passivo circulante e não circulante - São demonstrados pelos
valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridas. 3.7 Dividendos e juros sobre capital
próprio - Com a deliberação pela dissolução da Companhia, aprovada na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, de 27 de dezembro de 2018, deixou-se de constituir
os dividendos mínimos obrigatórios. 3.8 Imposto de renda e contribuição social - O
imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para
contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a
receber /compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, as taxas
decretadas ou substancialmente decretadas na data de apresentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores. As despesas de imposto de renda e contribuição social correntes do exercício são calculadas e registradas conforme legislação vigente. Os impostos sobre a
renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os casos em que
estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio líquido ou no ajuste de avaliação patrimonial que já são reconhecidos líquidos destes
efeitos fiscais. 3.9 Provisões - As provisões são reconhecidas em função de um
evento passado, quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para
liquidar esta obrigação. Quanto aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera
as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 3.10 Reconhecimento das receitas - A receita é reconhecida pela Companhia na extensão em
que for provável que benefícios econômicos serão gerados e quando possa ser
mensurada de forma confiável. A principal receita que a Companhia fez jus está discriminada a seguir: Receitas financeiras - Abrange receitas incidentes em juros auferidos
sobre aplicações financeiras e atualizações monetárias incidentes sobre impostos a
recuperar. 3.11 Resultado por ação - O resultado por ação básico é calculado por
meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas controladores da Companhia
e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. O
resultado por ação diluído é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos
acionistas controladores, ajustado pelos efeitos dos instrumentos que potencialmente
impactariam o resultado do exercício e pela média das ações em circulação, ajustada
pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos
períodos apresentados, nos termos do CPC 41. 3.12 Novas normas e interpretações
- Foram emitidas e/ou revisadas diversas normas pelo IASB e CPC, que entraram
obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis iniciados em 1º de janeiro de 2019:
IFRS 16 Leases / CPC 06 (R2) Operações de arrendamento mercantil – Em janeiro de 2016 o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, que define os princípios para
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de leases (arrendamentos).
O IFRS 16 substitui o IAS 17 – Leases e interpretações relacionadas. A adoção foi
requerida a partir de 1° de janeiro de 2019 e não houve nenhum impacto na adoção
deste pronunciamento nas informações contábeis intermediárias da Companhia, uma
vez que não possui transações da natureza a que ele se refere. IFRIC 23 Incerteza
sobre tratamento de impostos – Esclarece os critérios para mensuração e reconhecimento do IAS 12 - Tributos sobre o lucro. A adoção foi requerida a partir de 1° de janeiro de 2019 e não houve nenhum impacto na adoção deste pronunciamento nas
informações contábeis intermediárias da Companhia.
4 Caixa e Equivalentes de Caixa:
2019
2018
Aplicações Financeiras de liquidez imediata:
Fundos de investimento
3.145
6.178
3.145
6.178
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações
financeiras de curto prazo, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que se aproximam do seu valor
de mercado. As aplicações financeiras referem-se à aplicação no fundo de investimento
de curto prazo, Bradesco FIC FI referenciado DI Especial, administrado pelo Banco
Bradesco S.A. e cuja política de investimento consiste na aplicação de recursos em
operações de renda fixa no curto prazo, com o objetivo de acompanhar a média do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI).A rentabilidade acumulada em 2019 foi
5,42% (5,99% acumulada no ano de 2018). Estas aplicações possuem característica
de atender compromissos de curto prazo, são imediatamente conversíveis em caixa
e estão sujeitas a um risco insignificante de mudança no valor. 5 Imposto de Renda
e Contribuição Social: 5.1 Imposto de renda e contribuição social a recuperar
2019
2018
Não-Circulante
Imposto de Renda antecipado
55.349 53.110
Contribuição Social antecipado
5.031
4.911
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
1
10
Total
60.381 58.031
Refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente no resgate de aplicações
financeiras e às antecipações de imposto de renda e contribuição social. A Companhia
envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP),
solicitando as restituições dos créditos de imposto de renda e de contribuição social
pagos a maior e não utilizados para a compensação dos tributos correntes. Em 31 de
dezembro de 2019, o montante pleiteado corresponde a R$60.044. 5.2 Reconciliação dos montantes de contribuição social e imposto de renda registrados nos
resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 2019
2018
IR CSLL
IR CSLL
Alíquota do IR e CSLL - Legislação
25% 9%
25% 9%
Lucro contábil antes do IR e CSLL
1.611 1.611 2.097 2.097
IRPJ e CSLL - Alíquota Nominal
(379) (145) (524) (189)
Benefício dos Juros sobre Capital Próprio
562 202
Provisão para contingências
3
1 (25)
(9)
Crédito fiscal utilizado (não constituído)
120
43 (12)
(4)
Subtotal
(256) (101)
0
(0)
Alíquota do IR e CSLL - Em relação ao lucro
16%
6%
0% 0%
Imposto de renda e contribuição social no resultado
256
101
(0)
0
A Companhia possui créditos tributários decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social no montante de R$ 13.948 (34% de R$ 41.025) em 31 de
dezembro de 2019 – de R$ 14.112 (34% de R$ 41.505) em 31 de dezembro de 2018
– ainda não registrados contabilmente, por não ser possível afirmar se sua realização
é, presentemente, considerada provável e, em função do processo de dissolução da
Companhia conforme mencionado na nota explicativa n°1. No exercício de 2019, houve
a constituição créditos tributários no valor de R$ 163, que corresponde a 34% sobre o
saldo de prejuízo de R$ 480. Em 2018foram utilizados R$ 16, que corresponde a 34%
sobre R$ 47, para compensação nas apurações fiscais de IRPJ e CSLL. 6 Tributos
e Contribuições a Pagar:
2019
2018
IRPJ e CSLL
357
PIS e COFINS
7
11
3
2
Tributos retidos s/ serviços tomados
367
13
7 Contingência: Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia possui processo classificado como perda possível em esfera judicial, na 3º Vara do Fórum Federal do Rio de
Janeiro, no valor atualizado de R$ 511. Trata-se de Ação Anulatória em busca de decisão
judicial que reconheça definitivamente a improcedência dos débitos de CSLL exigidos
pela União (Fazenda Nacional), tendo em vista que o direito da autoria à integralidade
do crédito de saldo negativo apurado no exercício de 2011 (ano-calendário de 2010) é
inconteste e diante do receito de que os valores não homologados sejam inscritos em
dívida ativa e posteriormente cobrados mediante execução fiscal. Existe depósito judicial
vinculado a essa ação atualizado em 31 de dezembro de 2019 no montante de R$ 655
(R$ 620 em 2018). O montante de R$ 91 (R$ 101 em 2018) refere-se aos honorários
de êxito de advogados que poderão incidir sobre processos atualmente analisados
em âmbito administrativo. Foi provisionado pela Companhia em 2018, no momento de
sua entrada em Liquidação, de modo a refletir todos os possíveis passivos conhecidos

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(valores expressos em milhares de reais)
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(490)
13
Lucro antes dos tributos
1.611
2.097
Ajustado por:
Juros e variações monetárias
(2.204) (2.321)
Despesa com tributos
113
136
Provisão para contingências
(10)
101
Aumento (redução) de Ativos e Passivos
(293)
(774)
Depósitos judiciais
(590)
Impostos retidos na fonte
(3)
(78)
Tributos pagos
(292)
(111)
Contas a pagar e outros
4
5
Fluxo de caixa líquido consumido proveniente das
atividades operacionais
(783)
(761)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Partilha antecipada de ativos aos acionistas
(2.250)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
- (6.427)
Fluxo de caixa consumido proveniente das atividades de
financiamentos
(2.250) (6.427)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
(3.033) (7.188)
Aumento (redução) nas disponibilidades
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
6.178 13.366
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
3.145
6.178
Redução em caixa e equivalente de caixa
(3.033) (7.188)
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (valores expressos em milhares de reais)
Insumos adquiridos de terceiros
2019
2018
Materiais, serviços de terceiros e outros
(724)
(576)
Valor adicionado bruto
(724)
(576)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia
(724)
(576)
Valor adicionado recebido em transferência
2.448
2.809
Receitas Financeiras
2.438
2.910
Provisão para contingências
10
(101)
Valor adicionado total a distribuir
1.724
2.233
Distribuição do valor adicionado
1.724
2.233
Impostos, taxas e contribuições
470
136
Remuneração de capitais próprios
1.254
2.097
Dividendos e juros sobre o capital próprio
2.097
Lucros retidos
1.254
pela Companhia. 8 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 8.1 Capital Social - Em 31 de dezembro
de 2019e 2018, o capital social da Bonaire é de R$ 42.745 e está representado por
66.728.878 ações ordinárias escriturais sem valor nominal. A participação acionária,
em 31 de dezembro de 2018, era assim distribuída:
Acionistas
Quantidade de Ações (ON) Participações %
Energia SP FIM
66.728.877
99,99
Demais acionistas
1
0,01
66.728.878
100,00
Em 31 de dezembro de 2018 esgotou-se o prazo de duração do fundo Energia São
Paulo FIM, conforme definido em seu regulamento, tendo a sua liquidação ocorrido em
7 de janeiro de 2019 mediante a transferência das ações de emissão da Bonaire para
os seus cotistas na mesma proporção de participação no referido fundo. Desse modo, a
participação acionária da Bonaire, em 31 de dezembro de 2019, está assim distribuída:
Qtde. ParticipaAcionistas
ações ON ções %
Fundação CESP (FIA Energia 114)
29.618.531
44,39
Fundação SISTEL de Seguridade Social
21.508.131
32,23
Fundação PETROBRAS de Seguridade Social - PETROS 15.198.071
22,78
Fundação SABESP de Seguridade Social - SABESPREV
404.144
0,60
Demais acionistas
1
66.728.878
100%
8.2 Distribuição de Resultados - Na Reunião do Conselho de Administração realizada
em 29 de junho de 2018, foi deliberada a distribuição de juros sobre capital próprio referente à antecipação do resultado do exercício de 2018 e imputáveis aos dividendos
mínimos obrigatórios no montante de R$ 340, correspondente ao valor R$ 0,005095245
por ação do capital social. Na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21
de dezembro de 2018, foi deliberada a distribuição de juros sobre capital próprio referente
à antecipação do resultado do exercício de 2018 e imputáveis aos dividendos mínimos
obrigatórios no montante de R$ 1.757, correspondente ao valor R$ 0,028623290 por
ação do capital social. A base de cálculo dos dividendos, bem como as antecipações
efetuadas e o valor proposto relativo aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 foi a seguinte:
2018
Lucro líquido do exercício
2.097
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)
524
JCP deliberados em RCA imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios (2.097)
Constituição de Reserva de lucros a realizar
Total de proventos distribuído
(2.097)
Percentual da distribuição proposta em relação ao lucro líquido do exercício 100,00%
Com a deliberação pela dissolução da Companhia, aprovada na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, de 27 de dezembro de 2018, deixou-se de constituir os dividendos mínimos obrigatórios. O resultado do exercício de 2019 foi destinado à reserva
de lucros a partilhar. 8.3 Reserva de Lucros - a) Reserva Legal - A reserva legal é
constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social
na base de 5% do Lucro Líquido de cada exercício até atingir 20% do capital social. Em
31 de dezembro de 2019 e 2018, o saldo desta reserva é de R$ 8.550.A Companhia
não constituiu reserva legal no exercício de 2019e 2018por ter atingido o limite legal
de 20% do capital social. b) Reserva de lucros a realizar - Foi constituída em função
de lucros existentes economicamente, mas não disponíveis financeiramente. Essa
reserva, no montante de R$ 4.095, poderá ser incorporada ao capital social ou distribuída como dividendos na medida em que os lucros forem realizados ou tornarem-se
financeiramente disponíveis. Considerando a deliberação tomada pelos acionistas na
Assembleia Geral Extraordinária de 27 de dezembro de 2018, no sentido da dissolução
da Companhia, e também que, dada essa característica jurídico/operacional de liquidação, em que até a sua conclusão não se efetuará provisionamentos de dividendos
e/ou reservas, o resultado apurado no exercício de 2019 foi destinado a essa reserva.
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da reserva de lucros a realizar é de R$ 5.349 (R$
4.095 em 31 de dezembro de 2018). 1.4 Partilha antecipada do ativo - Em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 10 de maio de 2019, os acionistas, por unanimidade,
aprovaram a partilha antecipada de parte do ativo remanescente da Companhia, no
montante de R$2.250, em decorrência do desconhecimento, naquela data, da existência de débitos pendentes da Companhia, e considerando que os recursos financeiros
disponíveis superam em muito as possíveis obrigações financeiras que a Companhia
ainda possa ter até a finalização de seu processo de liquidação. Os acionistas consignaram que a parte residual dos recursos remanescentes na Companhia é mais que
suficiente para: (i) pagamento de suas obrigações cotidianas, condizentes com seu
processo de liquidação, tais como o pagamento da remuneração do liquidante e de
seus administradores, bem como dos honorários de consultores financeiros, contábeis
e jurídicos; e (ii) pagamento dos valores correspondentes aos processos judiciais e
administrativos de que a Companhia é parte, e que ainda estão sendo discutidos nas
esferas apropriadas, portanto não constituindo passivo líquido. 9 Lucro Por Ação: O
cálculo do lucro básico por ação foi baseado no lucro líquido atribuído aos detentores
de ações ordinárias e na média ponderada de ações ordinárias em circulação.
10 Despesas Administrativas:
2019 2018
Serviços (consultoria, infraestrutura e outros)
(586) (410)
Propaganda e publicidade
(46) (47)
Associações e entidades de classe
(84) (107)
Outras
(8) (12)
(724) (576)
11Resultado Financeiro: O resultado financeiro da Companhia provém basicamente
de remunerações de aplicações financeiras em fundo de investimento de curto prazo e
atualização monetária de impostos a recuperar cujo saldo incide taxa SELIC. Além disso,
a Companhia reconhece mensalmente a variação monetária passiva de CDI sobre o
montante de dividendos a pagar.
2019 2018
Receitas financeiras: Renda de aplicações financeiras
234 589
Variação monetária ativa s/ tributos a compensar
2.204 2.321
2.438 2.910
Despesas financeiras: PIS e COFINS sobre receita financeira
(113) (136)
(113) (136)
2.325 2.774
12 Instrumentos Financeiros: Os valores de realização estimados dos ativos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no
mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento
foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do
valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não
indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado. O
uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de
realização estimados. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de
estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de
controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as
vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, seja
em derivativos, seja em outro ativo de risco. a) Ativos financeiros - Referem-se à caixa
e equivalentes de caixa. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os valores estimados de
mercado dos instrumentos financeiros podem ser assim demonstrados:
2019
2018
Valor de Valor Valor
Nível
Valor merca- con- de mer(*) contábil
Natureza
Categoria
do tábil cado
Caixa e equivalentes Mensurados ao
de caixa
custo amortizado Nível 1
3.145
3.145 6.178 6.178
Quanto à valorização dos Instrumentos Financeiros, o CPC 40 (R1) requer a classificação em uma hierarquia de três níveis para mensurações a valor justo dos instrumentos
financeiros, baseada em informações observáveis e não observáveis referentes à
valorização de um instrumento financeiro na data de mensuração. Os três níveis de
hierarquia de valor justo são: (i) Nível 1: Preços cotados em mercado ativo para instrumentos idênticos; (ii) Nível 2: Informações observáveis diferentes dos preços cotados
em mercado ativo que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como
preços) ou indiretamente (derivados dos preços) e, (iii) Nível 3: Instrumentos cujos
fatores relevantes não são dados observáveis de mercado. b) Risco de crédito - A
contratação e o controle de operações financeiras são efetuados através de critérios
gerenciais periodicamente revisados que consideram requisitos de solidez financeira,
confiabilidade e perfil de mercado da entidade com a qual são realizadas. Este risco
é avaliado como baixo, tendo em vista a natureza das operações da Companhia.
c) Risco de taxa de juros - O resultado financeiro da Companhia está suscetível a
variações decorrentes das operações com aplicações financeiras indexadas ao CDI.
Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em resultado
financeiro menor por conta de flutuações nas taxas de juros, que reduzem as receitas
financeiras relativas a estas aplicações. d) Risco de taxa de câmbio - A Companhia
não está suscetível a este risco, uma vez que não possui operações atreladas a moeda
estrangeira. e) Análise de sensibilidade - Em consonância com a Instrução CVM n°
475/08, a Companhia realiza análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais
seus instrumentos financeiros estão expostos, basicamente representados por variação
da taxa de juros, conforme demonstrado: Supondo: (i) que o cenário de exposição dos
instrumentos financeiros indexados a taxas de juros variáveis em 31 de dezembro de
2019 seja mantido, e (ii) que o CDI anual acumulado nos últimos 12 meses, para esta
data base, permaneça estável (CDI: 5,94% a.a.), os efeitos que seriam registrados nas
demonstrações contábeis para os próximos 12 meses seria uma receita financeira de
R$ 187. Caso ocorram oscilações no CDI de acordo com os três cenários definidos, o
CONTINUA
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valor da receita financeira líquida seria impactado em:
ExposiCená- Redução Redução
ção (R$
rio 1 do índice do índice
Instrumentos
mil)
Risco
(*) em 25% (**) em 50% (**)
financeiros ativos
3.145 baixa do CDI
(44)
(79)
(115)
3.145
(44)
(79)
(115)
Total de redução da
receita financeira
(44)
(79)
(115)
(*) Para a analise de sensibilidade do cenário 1 foi considerado o CDI de 4,55% conforme
informações disponibilizadas pelo mercado e comparadas com o CDI acumulado dos
últimos 12 meses. (**) Conforme requerimento da Instrução CVM n° 475/08, os percentuais de redução dos índices foram aplicados sobre os índices do cenário 1. 13 Partes
Relacionadas e Remuneração dos Administradores: Em 31/12/2019 e 2018 anão
realizou qualquer pagamento ao pessoal-chave da Administração, assim como não há
remuneração baseada em ações da própria Companhia ou incentivos de longo prazo.
Carlos Eduardo Reich de Sampaio – Liquidante nomeado da Companhia
Flávio Freitas Thomaz Pereira – Contador CRC RJ 081603/O-0
Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação Declaração do Liquidante sobre as
Demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31/12/ 2019. Rio de Janeiro, 16
de março de 2020. Pela presente, em atenção ao disposto no art. 25, inciso V da Instrução
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, declaro que, na qualidade de Liquidante da
Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Companhia”), revisei, discuti e concordo
com as informações contidas nas demonstrações contábeis da Companhia, referentes
aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Atenciosamente,
Carlos Eduardo Reich de Sampaio - Liquidante nomeado da Companhia
Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação. Declaração do Liquidante sobre o
Relatório dos Auditores Independentes para o exercício findo em 31/12/2019. Rio
de Janeiro, 16 de março de 2020. Pela presente, em atenção ao disposto no art. 25, inciso
V da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, declaro que, na qualidade de
Liquidante da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Companhia”), revisei, discuti
e concordo com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes BDO
RCS Auditores Independentes, relativo às demonstrações contábeis da Companhia,
referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Atenciosamente, Carlos Eduardo Reich de Sampaio - Liquidante nomeado da Companhia.
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis: Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da Bonaire Participações S.A. – Em
Liquidação. Rio de janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Bonaire Participações S.A. - Em Liquidação(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da Bonaire Participações S.A. - Em Liquidação, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Ênfase: Descontinuidade operacional e dissolução da Companhia Conforme mencionado em Nota Explicativa nº 1 e 2.2 às demonstrações contábeis, a Administração da Companhia decidiu pelo processo de liquidação e encerramento de suas operações, nos termos do artigo 206, I, C, da Lei nº 6.404/76,
aprovada por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ocorrida
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em 27 de dezembro de 2018. A Companhia é parte envolvida em processos de
natureza tributária e possui créditos fiscais a serem restituídos pela Receita Federal
do Brasil – RFB mencionado na Nota Explicativa Nº 5.1. Consequentemente, a sua
extinção está condicionada à conclusão de tais processos. Nossa opinião não está
sendo ressalvada em função desse assunto. Principais assuntos de auditoria:
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além dos assuntos descritos na seção “Descontinuidade operacional e
dissolução da Companhia” determinamos que o assunto descrito abaixo é o principal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso relatório. Realização dos
impostos a recuperar – Imposto de Renda e Contribuição Social: Conforme
mencionado na Nota Explicativa nº 5.1 às demonstrações contábeis, a Companhia
possui tributos compensáveis que são compostos, principalmente, por imposto de
renda retido na fonte incidente sobre aplicações financeiras e antecipações de
imposto de renda e contribuição social nos montantes de R$ 55.349 mil e R$ 5.031
mil, respectivamente. A Companhia envia regularmente à Receita Federal do Brasil
– RFB requerimentos via Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Imposto de Renda e de Contribuição Social pagos a maior e
não utilizados para a compensação dos tributos correntes. Em 31 de dezembro de
2019, o montante pleiteado corresponde a R$ 60.044 mil. Por ser o maior ativo da
Companhia, bem como pelo julgamento da Administração acerca da realização
desses créditos, consideramos este item como um principal assunto de auditoria.
Como o escopo de nossa auditoria respondeu ao assunto: Avaliamos o desenho, implementação e efetividade operacional dos controles internos chave relacionados a esses créditos tributários. Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
testes sobre o confronto entre obrigação acessória que formaliza o crédito para
autoridade tributária e o controle gerencial que suporta o número contábil, realizamos a atualização monetária do respectivo ativo com a taxa Selic. Também avaliamos se as divulgações efetuadas nas demonstrações contábeis estão de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Com base nos resultados dos procedimentos executados e nas evidências obtidas, consideramos que a recuperação e divulgação dos referidos créditos tributários são aceitáveis no contexto das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) - As demonstrações do valor adicionado (DVA)
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como informação
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão
conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC nº 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente
preparadas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: O Liquidante da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório do Liquidante. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório do
liquidante e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório do Liquidante e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório do liquidante somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades

da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: O Liquidante é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou por erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
o Liquidante da Companhia levou em consideração a decisão da Assembléia Geral
Extraordinária - AGE de 27 de dezembro de 2018, que determina a liquidação da
Companhia, e dessa forma, proceder aos registros contábeis aplicáveis às circunstâncias. O Liquidante da Companhia é aquele com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; •
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pelo Liquidante; • Concluímos sobre a adequação do uso, pelo Liquidante, da base contábil de liquidação da
Companhia e, com base na decisão dos acionistas em AGE de 27 de dezembro de
2018; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada; Comunicamo-nos com o Liquidante a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação
com o Liquidante, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente, e que,
dessa maneira constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de
uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse
público. Rio de Janeiro, 16 de março de 2020.
BDO RCS Auditores Independentes SS Cristiano Mendes de Oliveira
CRC 2 SP 013846/F
Contador CRC 1 RJ078157/0-2
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ESPECIFICAÇÃO
COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito,
ﬁnanciamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas
de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a
descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e
contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com
empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ﬁcam sub-rogados nas obrigações
do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e
avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota ﬁscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples
Nacional, todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais
autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram
pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços proﬁssionais, sujeitos à
retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil
após a realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado
em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na
contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou
jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações ﬁnanceiras, prêmios, multa
e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos especíﬁcos relacionados
neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneﬁciários não identiﬁcados, que
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, ﬁnanciamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito,
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET,
pagamento mensal uniﬁcado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Coﬁns, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro
dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram
pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal uniﬁcado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da
Coﬁns, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas
ﬁnanceiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro
dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento uniﬁcado de
impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro
dia útil subsequente.
COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação
do Imposto de Renda, exceto instituições ﬁnanceiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições ﬁnanceiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo
de recursos ﬁnanceiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de
títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição
que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo ﬁnanceiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos ﬁnanceiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo ﬁnanceiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos
demais casos, efetuados no 2º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das
empresas que tenham prazos especíﬁcos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros
sobre capital próprio e aplicações ﬁnanceiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do
Imposto de Renda, exceto instituições ﬁnanceiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem ﬁns lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que
excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Coﬁns qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.15835/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros
classiﬁcados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classiﬁcados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e
Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL - PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que
optarem pela manutenção de serviço único de engenharia e medicina do trabalho ﬁcam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da
Secretaria integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde no trabalho,um programa bienal de Segurança e
Medicina do Trabalho a ser desenvolvido.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e
acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações ﬁnanceiras e demais receitas e resultados
obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que
optaram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações ﬁnanceiras e demais receitas e resultados
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram
o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real Anual que apuraram diferença positiva entre a contribuição devida e as importâncias pagas por estimativa,
no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS:
Microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente
em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras
operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou
jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições ﬁnanceiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen
estão dispensadas da apresentação da DME.
DTTA – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: As seguintes entidades
encarregadas do registro de transferência de ações negociadas fora de bolsa, sem intermediação:
a) a companhia emissora das ações, quando a própria companhia mantém o livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
b) a instituição autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários a manter serviços de ações escriturais quando contratada pela
companhia emissora para manutenção do livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
c) a instituição que receber a ordem de transferência do investidor, no caso de ações depositadas em custódia fungível.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º semestre/2019.
OBSERVAÇÃO: A DTTA não será entregue quando o alienante das ações apresentar o Darf, comprovando o pagamento do Imposto de Renda
sobre o ganho de capital auferido na operação, ou uma declaração de inexistência do imposto devido, em até 15 dias após vencido o prazo
legal para seu pagamento.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive
isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de fevereiro/2020, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados,
em alienação de ouro, ativo ﬁnanceiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento,
subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as
espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou
ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oﬁciais públicos e outros, independentemente de a fonte
pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual
realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos
internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com
recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes
ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de
aplicações ﬁnanceiras e demais receitas e resultados obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas
pelo lucro real anual que apuraram diferença positiva entre o imposto devido e as importâncias pagas por estimativa no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas
pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para ﬁns tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou
não forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações
com criptoativos: compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da exchange, cessão
temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classiﬁcados nos
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05,
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Coﬁns nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem,
com residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzam
variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação e
exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da
Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS
PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou o registro de ingresso de
mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para
ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
Fonte: Coad

