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Presença marcante e decisiva nos
bastidores da vida de Jango.
Por Paulo Alonso, página 2

A visita suscitou pouco
interesse da mídia local.
Por Bayard Boiteux, página 3

Parlamentar teria pedido R$ 30
milhões para desistir. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Covid: África
precisa, mas UE
descartará 55
milhões de vacinas
A Europa traiu a África ao
bloquear propostas que permitiriam que os fabricantes do continente produzissem suas próprias vacinas covid-19 enquanto
acumulavam milhões de doses
que devem expirar no final do
mês, alerta a People’s Vaccine
Alliance.
De acordo com uma nova análise da Aliança, a UE terá que jogar fora 55 milhões de doses de
vacinas até o final de fevereiro,
muito mais do que as 30 milhões
de doses que doaram para a África
até agora em 2022.
Apesar da retórica de uma relação especial com a África, a UE
- que agora é o maior exportador
mundial de vacinas - priorizou a
venda de vacinas feitas em solo
da UE por preços de dar água
nos olhos para as nações ricas e
apenas 8% de suas exportações
de vacinas foram para o continente africano. Os números da
Alemanha são ainda piores; apenas um por cento das exportações de vacinas da BioNTech, a
empresa farmacêutica alemã por
trás da vacina da Pfizer, foi para
a África.
Ao mesmo tempo, os estados
membros da UE, liderados pela
Alemanha, têm sido um grande
bloqueador das propostas apresentadas pela África do Sul e Índia e apoiadas pela União Africana (UA) e mais de 100 países
para uma isenção de propriedade
intelectual que permitiria a produção genérica de vacinas, testes
e tratamentos de covid. Os rascunhos vazados da declaração
da cúpula mostram uma divisão
entre a UE e a UA, com a última insistindo na inclusão de uma
linguagem sobre a renúncia. No
verão passado, o presidente francês Emmanuel Macron – que está hospedando a cúpula UA-UE
– anunciou seu apoio à renúncia,
mas pouco fez desde então para
desafiar a posição da UE sobre o
assunto.
Estima-se que um quarto de
milhão de pessoas tenham morrido como resultado de covid-19
na África desde o início do ano,
quase 7.000 pessoas por dia. Devido aos suprimentos de vacina
muito baixos, apenas 11% das
pessoas no continente receberam suas duas primeiras vacinas
até o momento. O número de
pessoas que receberam uma injeção de reforço na UE supera
em mais de um terço o número
de pessoas na África que receberam duas doses.

Petrópolis: mais de 110 mortos
e prejuízo de R$ 78 milhões
Empresas terão crédito extra para capital de giro

P

esquisa feita pelo Instituto
Fecomércio de Pesquisas
e Análises (IFec-RJ), ligado à Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, mostra que
o temporal que atingiu Petrópolis
nesta terça-feira trouxe prejuízo
estimado acima de R$ 78 milhões
aos empresários do comércio de
bens, serviços e turismo da cidade, em um dia. A sondagem foi
feita nos dias 16 e 17 e ouviu 245
comerciantes locais.
A chuva que devastou a cidade
afetou muito os negócios: 65,8%
dos comerciantes tiveram perda
ou queda de faturamento e 32,4%
tiveram seus estabelecimentos ou
depósitos alagados. A chuva foi
responsável pela interrupção de
27% do abastecimento de insumos
necessários à atividade, enquanto
23,4% do comércio sofreu com a
falta de funcionários. Além disso,
22,5% dos empresários relataram
danos na estrutura física do estabelecimento e 20,7% afirmaram ter
perdido mercadorias. A pesquisa
mostrou ainda que 53,2% foram
afetados em mais de uma forma.
Para amenizar os prejuízos causados pelas tempestades, a Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou,

Xinhua/Wang Tiancong

para micro, pequenas e médias
empresas das áreas atingidas pelas
chuvas em Petrópolis, uma linha
de crédito extra entre R$ 50 mil
e R$ 500 mil para ser usada na recomposição de capital de giro. A
medida foi proposta pelo Poder
Executivo, através do Projeto de
Lei 5.430/22, e aprovada em regime de urgência pelo plenário da
Alerj, nesta quinta-feira. A norma
será encaminhada ao governador Cláudio Castro, que terá até
15 dias úteis para sancioná-la ou
vetá-la.
Outro projeto, já sancionado
pelo governador do Rio, é o que
autoriza a doação de R$ 30 milhões economizados do próprio
Orçamento em apoio às vítimas

das chuvas da cidade, que provocou a morte de mais de 110 pessoas, de acordo com a última atualização do Corpo de Bombeiros.
A doação foi autorizada por meio
da Lei 9.562/22, já publicada no
Diário Oficial do Executivo desta
quinta-feira.
Os cidadãos de municípios que
declararem calamidade pública
em decorrência de desastres ambientais também poderão prorrogar o pagamento de impostos
estaduais. É o que determina a
Lei 9.563/22, de autoria original
do presidente da Alerj, deputados
André Ceciliano (PT), que foi sancionada pelo governador e publicada no Diário Oficial do Executivo
nesta quinta-feira.

Combustíveis puxam alta do comércio
global em 2021: US$ 28,5 trilhões

A

atualização do comércio
global da Unctad publicada nesta quinta-feira
mostra que, em 2021, o comércio mundial de bens permaneceu
forte e o comércio de serviços finalmente retornou aos níveis pré-Covid-19. “No geral, o valor do
comércio global atingiu um nível
recorde de US$ 28,5 trilhões em
2021”, diz o relatório. Isso representa um aumento de 25% em
2020 e 13% maior em comparação com 2019, antes da pandemia
do covid-19.
“Os altos preços dos combustíveis estão por trás do forte aumento no valor do comércio do
setor de energia”, diz o relatório,
“o crescimento do comércio também foi acima da média para metais e produtos químicos”.
Embora a maior parte do crescimento do comércio global tenha

ocorrido durante o primeiro semestre de 2021, o progresso continuou no segundo semestre do
ano. Após um terceiro trimestre
relativamente lento, o crescimento
do comércio acelerou novamente
no quarto trimestre, quando o comércio de bens aumentou quase
US$ 200 bilhões, atingindo um
novo recorde de US$ 5,8 trilhões.
Enquanto isso, o comércio de
serviços aumentou US$ 50 bilhões, atingindo US$ 1,6 trilhão,
um pouco acima dos níveis pré-pandemia.
O relatório da Unctad indica
que o crescimento do comércio
diminuirá durante o primeiro trimestre de 2022. Esperam-se taxas
de crescimento positivas tanto para o comércio de bens como para
serviços, ainda que marginalmente,
mantendo os valores do comércio
em níveis semelhantes aos dos úl-

timos três meses de 2021. “A tendência positiva para o comércio internacional em 2021 foi em grande
parte resultado de aumentos nos
preços das commodities, redução
das restrições da pandemia e forte recuperação da demanda devido
aos pacotes de estímulo econômico”, diz o relatório.
“Como essas tendências provavelmente diminuirão, espera-se
que as tendências do comércio
internacional se normalizem em
2022.”
O relatório mostra que no
quarto trimestre de 2021, todas as
principais economias comerciais
viram as importações e exportações subirem bem acima dos níveis pré-pandemia em 2019. Mas
o comércio de bens aumentou
mais fortemente no mundo em
desenvolvimento do que nos países desenvolvidos.

Governo deve combater
a pobreza energética
O que é doloroso observar que
no começo da pandemia o botijão
de gás custava R$ 69 e hoje está custando R$ 102. O aumento de 37%
registrado nos últimos 12 meses está relacionado ao preço do mercado
internacional e a desvalorização do
real. Além disso, a Petrobras, sem
nenhuma crítica ou defesa exagerada, está fazendo a precificação
baseada no melhor preço x oportunidade. As afirmações foram feitas
pelo presidente do Sindigás, Sergio
Bandeira de Mello, ao Monitor
Mercantil, na coluna Três Perguntas.
O dirigente também falou sobre o
que os governos poderiam fazer
para deixar os preços mais competitivos e a existência de uma visão
estratégica no Brasil com relação o
GLP. Página 5

Brasileiros esvaziam
a poupança
No mês de janeiro, os saques de
dinheiro da poupança superaram
os valores em R$ 19,67 bilhões,
maior retirada mensal desde o
ano de 1995. O valor superou o
recorde anterior do primeiro mês
de 2021 de R$18,154 bilhões. Durante o ano de 2021, a poupança
teve ainda o pior desempenho no
ano da história, com saques no
valor de R$ 34,497 bilhões. Para
Leandro Cabral, especialista em
educação financeira, o motivo para a retirada é que há opções de investimentos seguras que rendem
mais que a caderneta.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1565
R$ 5,3300
R$ 5,8795
R$ 0,8161
R$ 304,00

ÍNDICES
IGP-M

1,82% (janeiro)
0,87% (dezembro)

IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,69%
0,81%
10,75%
0,63% a.m.
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Maria Thereza Goulart, a primeira-dama mais jovem e bonita do Brasil
Por Paulo Alonso

A

té hoje considerada a primeira-dama mais bonita, Maria Thereza Goulart é
personagem central do livro
Uma Mulher vestida de silêncio,
escrito pelo jornalista e produtor de televisão Wagner
William. Com 643 páginas,
a obra é um importante
registro histórico do país,
apresentando a vida dessa
mulher encantadora e guerreira que, ao lado do marido, o presidente João Goulart, viveu de perto o poder,
a perseguição, passou por
um brutal golpe militar, foi
exilada com dois filhos pequenos, amou seu marido,
que morreu no exílio, aos
57 anos, saboreou momentos de grande fausto, períodos amargos e de profunda
solidão.
O livro, dividido em 25
capítulos mostra, em uma
bela narrativa do autor, como Maria Thereza se tornou
presença marcante e decisiva nos bastidores da vida de
Jango, em um dos momentos mais turbulentos da vida
política brasileira.
Ao emergir como a primeira-dama mais jovem do
país, com apenas 25 anos, e,
imediatamente comparada a
Jackie Kennedy como símbolos de elegância, charme
e beleza, passou a ser vista
como um exemplo de mulher no papel de esposa e
mãe dedicada, o que gerou
empatia na imprensa e logo
conquistou as mídias sociais.
Maria Thereza tornou-se a
segunda-dama do Brasil com
apenas 19 anos, com a posse
de Jango, em 1956, como vice de JK e, posteriormente,
de Jânio Quadros. Enquanto seu marido era vice-presidente, vivia tranquilamente
com os filhos longe dos holofotes.
O livro reúne um portfólio de fotos, várias das quais
exibindo Maria Thereza nas
capas das revistas Manchete,

O Cruzeiro, Fatos & Fotos e
até mesmo em periódicos
internacionais, como Paris Match e Stern. A revista
Time chegou a classificar
Maria Thereza como uma
das nove Reigning Beauties
(Belezas Reinantes), ao lado
da ex-primeira-dama dos
Estados Unidos Jacqueline
Kennedy, da princesa Grace
Kelly, de Mônaco, e da imperatriz Farah Diba, do Irã.
Foi apontada pela revista People como uma das dez
primeiras-damas mais belas
de todo o mundo. Em recepções oficiais, foi galanteada por chefes de estado,
como pelo então presidente
da Iugoslávia, Josip Broz, o
Tito (1892–1980), quando
em visita ao Brasil, e pelo
Príncipe Philipe, marido da
Rainha Elizabeth II.
A biografia dessa personagem forte e ao mesmo
tempo frágil, alvo de enorme interesse e admiração,
inveja, competição e preconceitos, também conta,
segundo Jacob Pinheiro
Goldberg, que assina a contracapa do livro, “a história
de um dos mais importantes momentos da multifacetada vida política e social do
Brasil”.
Depois que Jango foi
deposto, a família se exilou
no Uruguai e, posteriormente, na Argentina, onde
João Goulart faleceu, em
1976. Em 25 de março de
2014, o Instituto Presidente João Goulart publicou
um artigo de Maria Thereza relacionado aos 50 anos
do golpe e lembrado no livro: “É muito difícil ter as
respostas certas para essa
pergunta. Até hoje, 50 anos
depois, eu me questiono
para conseguir entender o
porquê daqueles momentos tão assustadores que de
repente mudaram o rumo
de nossas vidas, de nossa
pátria e de nosso povo. As
mudanças foram infinitas.
Perdi pessoas que eu amava sem poder dizer adeus.

Monitor
Mercantil

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444
Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

Perdi amigos, perdi meu lar
e perdi minha pátria. Fiquei
sem meus sonhos vivendo
uma realidade de incertezas
e desafetos. Tive medo, sim,
e pensei que aqueles momentos eram de uma perseguição coletiva que acabaria
envolvendo nosso futuro.”

Presença
marcante e
decisiva nos
bastidores
da vida
de Jango
Durante a presidência do
marido, sua imagem foi vinculada ao papel relegado às
primeiras-damas de então:
esposa, mãe e dona de casa.
No entanto, o episódio do
comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964,
duas semanas antes de o
golpe de Estado eclodir e
que seria o estopim para a
articulação do golpe militar,
exibiu uma Maria Thereza
altiva. Sua participação foi
também marcante para ela,
que, corajosa, insistiu para
subir ao palanque e acompanhar o marido, diante de
200 mil pessoas, desafiando
o tradicionalismo da época.
Esse ato foi pensado por
Jango para tentar pressionar o Congresso Nacional
a aprovar várias reformas,
como a agrária e a eleitoral. Em entrevista, a ex-primeira-dama disse que teve
“muito medo porque estava
uma pressão muito grande,
ele não estava bem de saúde. Também havia boato de
que haveria um atentado”.
Naquele dia, Jango encerrou o seu discurso dizendo:
“Não apenas pela reforma
agrária, mas pela reforma
tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do
analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros,
pela pureza da vida democrática, pela emancipação,
pela justiça social e pelo
progresso do Brasil.”
Na madrugada de 2 de

abril de 1964, o golpe militar já se consumara, e Jango
partira para o Rio Grande do Sul. Com os filhos
pequenos, Maria Thereza
deixaria a Granja do Torto
de madrugada, com uma
pequena valise. Abandonou
todos os pertences pessoais,
inclusive joias, que seriam
saqueados até por aqueles que se diziam amigos e
por outros oportunistas de
plantão. Partia para o exílio
no Uruguai, com escala na
Fazenda Rancho Grande,
em São Borja.
A vida da mais célebre
primeira-dama do Brasil,
com relatos inéditos de
acontecimentos da vida íntima dos Goulart que se
misturam à vida política
do país, pode ser percebida
e compreendida em Uma
mulher vestida de silêncio, que
revela a trajetória extraordinária de Maria Thereza,
filha de imigrantes italianos,
nascida em São Borja, uma
cidade fronteiriça do Rio
Grande do Sul, e que acaba
se casando com Jango, amigo dos seus pais e 18 anos
mais velho que ela.
Foram 12 anos de pesquisas, em arquivos desclassificados no Uruguai e Brasil,
diversos documentos, dentre eles o diário de Maria
Thereza, que se somaram a
mais de 100 entrevistas feitas pelo autor. A obra não
só reconstitui o contexto
histórico e cultural da mulher dos anos 1950 e 60, como, sobretudo, recupera a
trajetória dessa filha de pais
fazendeiros dos pampas
gaúchos, nascida em 23 de
agosto de 1936.
Na sua condição de primeira-dama, optou pela
então nascente alta-costura brasileira, tornando-se
cliente do estilista Dener
Pamplona, que acabou por
ser responsável pelo guarda-roupas de Maria Thereza, incluindo recepções,
casamentos, funerais e solenidades oficiais, ditando
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moda no país e tornando-se
um ícone da moda brasileira
no início dos anos 60.
Glamorosa, atraiu o interesse dos jornais e o imaginário dos brasileiros que se
inspiravam nas suas mais
belas peças de roupas. Ela
atraía a alta sociedade paulista e brasiliense para eventos de caráter beneficente,
tornando suas atitudes de
aderir à moda brasileira –
em vez de escolher roupas
de grife estrangeira – um
impulso não só à alta-costura, como à economia.

Saboreou
momentos
de grande
fausto,
períodos
amargos e
de profunda
solidão
Jango e Maria Thereza
se preparavam para migrar
para a Europa, abandonando 12 anos de exílio entre
Uruguai e a Argentina, numa América do Sul tomada por ditaduras violentas,
cujas lideranças democráticas estavam ameaçadas pela
Operação Condor, quando
Jango morreu. Dois dias
antes, Jango havia vendido
gado num leilão em Arbolito, no Uruguai, e recolhido
US$ 280 mil, com os quais
planejava reiniciar a vida em
Paris, ao lado da esposa.
Os dois filhos, João Vicente e Denize, ameaçados
de sequestro por grupos
paramilitares que atuavam
no Cone Sul extorquindo
empresários, já estavam em
Londres. A maleta com o
dinheiro do gado viria a ser
roubada em meio ao tumulto que se seguiu à sua morte.
De forma romântica,
Wagner William conta que
Maria Thereza realizou seu
baile de debutante, e Jango
estava entre os convidados.
Conforme ela afirma, não
se apaixonou por seu futuro marido à “primeira vis-

ta”, pois não imaginava que
“pudesse namorar uma pessoa de sua projeção”.
Maria Thereza era uma
adolescente criada na fazenda quando, em 11 de
dezembro de 1950, recebeu
a missão de entregar um envelope a Jango. No livro, ela
conta que comentou com as
amigas que o achou “simpático, sorridente e bonito”.
Em seu diário guardou para
si a impressão de ter visto
também um menino mimado. Somente quando Maria
Thereza terminou seus estudos foi que realmente ela
iniciou seu relacionamento
afetivo com Jango, então
ministro do Trabalho de
Getúlio Vargas.
Maria Thereza sempre
foi uma mulher discreta,
mas decidida. Dirigia muito bem e sabia atirar. Ela
também ocupou a presidência da Legião Brasileira
de Assistência, mas deixou
o cargo por não querer ser
apenas um “ornamento”.
Longe das câmeras, havia uma mulher zelosa com
a família e pés no chão – ao
contrário do Jango, nunca
contou com o retorno ao
Brasil. Viveu momentos felizes e amargos no exílio.
Foi presa algumas vezes, e
em uma dessas ocasiões foi
obrigada a tirar a roupa. O
jornalista revela poemas escritos por Maria Thereza,
reveladores de seu estado de
espírito: “Ando buscando el
amigo/ Porque estoy sola/
Y tengo ganas de llorar.”
Uma mulher vestida de silêncio é uma obra espetacular
e que, com preciosidade,
narra a vida e a trajetória de
uma mulher absolutamente
incrível e corajosa, uma esposa atenta e companheira,
uma mãe dedicada e amorosa de João Vicente e de
Denize, e exemplo de generosidade e de amor ao Brasil
e à Pátria.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.
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Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Viagem intempestiva

A

ida do presidente Bolsonaro à Rússia, que não trouxe
nenhum resultado positivo para o Brasil, nos deixou

em posição ainda mais fragilizada no âmbito internacional, quando ele declarou solidariedade ao presidente
Putin, em plena crise internacional com a Ucrânia. A visita
suscitou pouco interesse da mídia local, e a roupa com
que o presidente desembarcou nos envergonha. Não era
roupa esporte usada numa excursão, mas um chefe de
Estado que desembarcava com a guarda oficial do país lhe
esperando.

Um café da manhã inusitado
O Café da Carol, no Joá, é um exemplo de criatividade
com produtos fabricados no local e um serviço rápido e
eficiente. O café da manhã degustação derrete na boca. Só
senti falta de um suco e frutas.

Solidariedade
Bonito o trabalho desenvolvido em prol dos desabrigados com as chuvas em Petrópolis por Cocco Barçante
e Sylvia Faillace, que criaram e coordenaram pontos de
apoio para o recolhimento de doações. E Marise Simões
com avisos nas redes de desaparecidos e informações
gerais.

Falta de empenho

Barroso: ataque às eleições
é estratégia autoritária
O

ministro
Luís
Roberto Barroso, presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidiu nesta
quinta-feira a última sessão
plenária de seu mandato à
frente da Justiça Eleitoral.
Em discurso de despedida,
fez um balanço de sua gestão e reafirmou que ataques
recentes ao processo eleitoral replicam táticas autoritárias que visam a enfraquecer a democracia brasileira.
Barroso encerra no fim
do mês sua passagem de
quatro anos pelo TSE. Na
presidência, ele será substituído pelo atual vice-presidente da Corte, ministro
Edson Fachin, que deverá
assumir o comando da Justiça Eleitoral em 22 de fevereiro. Alexandre de Moraes
será o novo vice. “Parte da
estratégia mundial de ataque
à democracia é procurar minar a credibilidade do processo eleitoral, abrindo caminho
para a quebra da institucionalidade. Acusar inverazmente
a ocorrência de fraude nas
urnas eletrônicas é prática
grave e inaceitável”, disse
Barroso em sua última manifestação no plenário do TSE.
O ministro acrescentou
que “uma das estratégias
das vocações autoritárias em
diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o
processo eleitoral, fazendo
acusações falsas e propagando o discurso de que ‘se eu
não ganhar houve fraude’.”
Ele citou como exemplo o
ocorrido nos EUA, em 2020,
em que o candidato Donald
Trump acusou fraudes de-

pois não aceitas pela Justiça.
Barroso disse haver hoje tentativas “de repetição
mambembe” do comportamento do norte-americano.
Barroso lembrou de julgamento recente em que o
TSE cassou o mandato de
um deputado estadual paranaense que, em transmissão
ao vivo no dia da votação
em 2018, acusou sem provas a ocorrência de fraude
nas urnas. Com o julgamento, ocorrido outubro do ano
passado, a Justiça Eleitoral
estabeleceu precedente para
as eleições deste ano.
“O Tribunal considerou,
também, que a acusação falsa formulada por candidato,
e disseminada em redes sociais no dia das eleições, de
que as urnas estavam fraudadas configura abuso de
poder político e uso indevido de meio de comunicação ensejando a cassação de
mandato”, frisou Barroso.
O ministro defendeu ainda o sigilo de informações
sensíveis ligadas à estrutura
de Tecnologia da Informação do TSE, que disse não
poderem ser vazadas.
“Onde não há boa-fé não
há salvação, sobretudo em
matéria de cibersegurança,
o sigilo é imprescindível por
motivos óbvios. Ninguém
fornece informações que
possam facilitar ataques, invasões e outros comportamentos delituosos. Tudo é
transparente, mas sem ingenuidades”, acrescentou.
Mídias sociais
O ministro voltou a

Com mais de 175 mil habitantes em situação de risco
no município, Petrópolis pouco fez em politicas públicas
desde 2011, quando tivemos uma outra enchente, assim
como o Governo do Estado. Falta vontade administrativa
para resolver.

Empresa performance

BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL
BAYER S.A., torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 05/03/2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano
de 2019 para realizar a atividade de parqueamento de veículos contendo cargas perigosas e não perigosas, e informa que este estará à disposição para consulta no setor HSE – Sustentabilidade, na Estrada Boa
Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no período de
21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda, que
o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/200490/2008)

Nasce no mercado a JC Consultoria, dirigida por
Jacqueline Chicralla, para o mercado hoteleiro, desde a
precificação, ações comerciais com parceiros estratégicos
assim como indicações métricas para estratégias.

Pandemia

BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL
BAYER S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do
Ambiente – INEA, em 05.03.2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2019 para realizar limpeza e descontaminação de
embalagens, e informa que este estará à disposição para consulta
setor HSE – Sustentabilidade, na Estrada Boa Esperança, 650 –
Centro, no Município de Belford Roxo, no período de 21/03/2022 a
25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda, que o referido
relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo PD-07/014.425/2016)

O secretário-geral da OMS, Tedros Gebreyesus, prevê
o fim da fase aguda da pandemia em 2022, se conseguirmos que 70% da população mundial se vacine. Os países
ricos devem de forma urgente ajudar, sobretudo a África,
que não chega a 28% dos nacionais vacinados, excetuando
Marrocos, Tunísia e Ruanda. Alerta importante!

Pensamento da semana
“Seja ridículo, mas seja feliz e não seja frustrado. ‘Pague
mico’, saia gritando e falando o que sente, demonstre
amor. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o
tempo para ser feliz é curto, e cada instante que vai embora não volta mais. Não se importe com a opinião dos
outros. Antes ser um idiota para as pessoas do que infeliz
para si mesmo.” – Arnaldo Jabor

BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL
BAYER S.A., torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente –
INEA, em 05032021, Relatório de Auditoria Ambiental de Controle do ano de
2019 para realizar a atividade de extração de argila a céu aberto, em área de
5,0 hectares, conforme processo no 990.108/09 do DNPM, e informa que este
estará à disposição para consulta no setor QHSE – Sustentabilidade, na Estrada Boa Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo e informa
que este estará à disposição para consulta no setor HSE – Sustentabilidade,
na Estrada Boa Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no
período de 21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/203436/2005)

BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL
BAYER S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 05/03/2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano
de 2019 para realizar a formulação e envase de produtos fitossanitários - granulados, pós e líquidos – das classes inseticidas, fungicidas e
herbicidas, formulação de concentrados emulsionados (CE), formulação
de suspensão de concentrados (SC) e envase de formulações líquidas,
e comercialização de agrotóxico, e informa que este estará à disposição para consulta no setor HSE – Sustentabilidade, na Estrada Boa Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no período de
21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda, que
o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/200699/2008)

Barroso: ‘Acusar inverazmente
a ocorrência de fraude nas urnas
eletrônicas é prática grave e inaceitável’

defender a suspensão de
mídias sociais, incluindo
aplicativos de mensagens
instantâneas, que “aceitam
com naturalidade apologia
ao nazismo, ao terrorismo,
ameaças a agentes públicos
e ataques à democracia, sem
qualquer controle de comportamentos coordenados
inautênticos e a condutas
criminosas. A liberdade de
expressão é muito importante e precisa ser protegida. Inclusive contra os que
a utilizam para destruí-la
juntamente com a destruição da democracia”, disse
Barroso.
Para 62% dos empresários, as eleições são o
principal fator de incerteza
para a economia brasileira
em 2022. Na visão deles,
as indefinições a respeito
do cenário eleitoral, tanto
em âmbito nacional como
estadual, devem gerar os
desafios mais importantes
para as empresas ao longo
do ano. A Amcham Brasil
entrevistou 648 líderes empresariais, em 16 cidades,

no período de 13 a 27 de
janeiro último.
A situação fiscal foi o segundo motivo mais citado,
tendo 26% dos executivos
expressado
preocupação
com o controle orçamentário menos rígido e o furo
do teto de gastos. Já 12%
dos participantes indicaram
a pandemia como maior
fator de imprevisibilidade,
em razão do aumento de
casos na abertura do ano e
do eventual surgimento de
novas variantes.
A Amcham perguntou
aos empresários quais são
outros aspectos de preocupação em 2022, excluídos
os três fatores (eleições, risco fiscal e pandemia). Em
resposta, os pontos mais
suscitados foram: inflação
(68%), flutuação/alta do
câmbio (38%), paralisação
na aprovação das reformas
(38%), alta da taxa de juros
(31%), aumento do desemprego (27%), fuga de investimento estrangeiro direto
(20%) e isolamento global
brasileiro (12%).

BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL
BAYER S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 05/03/2021, Relatório de Auditoria Ambiental do
ano de 2019 para instalar e operar a atividade de limpeza e descontaminação e embalagens, e informa que este estará à disposição para
consulta no setor HSE – Sustentabilidade, na Estrada Boa Esperança,
650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no período de 21/03/2022
a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda, que o referido
relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo PD-07/014.480/2016)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
CNPJ no 33.254.319/0001-00 – NIRE 33.300.316.906
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 27.10.2021
Certidão: Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa:
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo. NIRE: 33.300.316.906. Certifico o
arquivamento em 2.2.2022 sob o número 00004752596.
BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL
BAYER S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente
– INEA, em 05/03/2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2019
para realizar a atividade de disposição de resíduos perigosos e não perigosos na 4ª célula do aterro industrial, e informa que este estará à disposição para consulta no setor HSE – Sustentabilidade, na Estrada Boa
Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no período de
21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda, que o
referido relatório também estará disponível para consulta no endereço
eletrônico
www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/200325/2004)
BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL
BAYER S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente
– INEA, em 05/03/2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2019
para operar Estação de Tratamento de Efluentes Industriais - ETDI, com capacidade de tratamento de efluentes na ordem de 15 m3 / h, e informa que
este estará à disposição para consulta no setor HSE – Sustentabilidade, na
Estrada Boa Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda,
que o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca.. (Processo E-07/200285/2000)
BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL
BAYER S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente
– INEA, em 05.03.2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2019
para aprovar a concepção, instalação e operação de caldeira flama-tubular, com capacidade máxima de 3,2 t/h de vapor, visando a produção de
vapor para atender complexo industrial, e informa que este estará à disposição para consulta no setor HSE – Sustentabilidade, na Estrada Boa
Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no período de
21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda, que o
referido relatório também estará disponível para consulta no endereço
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo PD-07/014.531/2017)
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Show do Milhão
por vaga no TCE-RJ

A

temperatura subiu na disputa entre deputados pela vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
(TCE-RJ), que será aberta com a aposentadoria compulsória do conselheiro Aloysio Neves no final do mês. Comenta-se nos corredores da Alerj que um parlamentar chegou
a pedir R$ 30 milhões para desistir da disputa diante de
uma proposta de R$ 4 milhões recebida de outro deputado.
Atualmente, três deputados já se declaram pré-candidatos
à vaga: Márcio Pacheco (PSC), Rosenverg Reis (MDB) e
Val Ceasa (Patriotas), mas há outros interessados. Os parlamentares com mais de dois mandatos se acham no direito
de disputar a vaga. Resta saber quem tem tanto dinheiro
disponível para investir em uma nova carreira.
Alerj

Vereadores Carlos Caiado e Tânia
Bastos com deputado André Ceciliano

Vereadores desistem
de sessões no Tiradentes
Depois de muitas idas e vindas, a Câmara do Rio decidiu não mudar temporariamente para o Palácio Tiradentes,
como estava programado. O presidente da Casa, vereador
Carlos Caiado (DEM), disse que a mudança seria muito
cara, e a opção foi reformar o Palácio Pedro Ernesto aos
poucos, sem interromper os trabalhos legislativos. O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), e Caiado
tinham assinado um acordo para que os vereadores usassem o Palácio Tiradentes para sessões plenárias durante o
retrofit do Pedro Ernesto.

Cunha e a aposentadoria
Além da movimentação para retomar seus direitos políticos e disputar eleições ainda este ano, Eduardo Cunha quer
recuperar sua aposentadoria como ex-deputado estadual
do Rio. O benefício foi cassado pelo TJ-RJ sob a acusação
de enriquecimento ilícito. Não é exatamente pelos R$ 20
mil, média do benefício pago aos ex-parlamentares. Cunha
considera uma eventual vitória como um fato forte em sua
campanha para voltar à Câmara.

Tombamento dos
tempos do Imperador
O deputado Marcus Vinícius (PTB) defende o tombamento do Caminho do Imperador como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Localizado em
Paty de Alferes, o caminho foi a primeira via de ligação entre
o Rio e Minas Gerais, sendo muito percorrida por D. Pedro
II, no início do século 18, por causa de suas viagens durante
o ciclo do ouro.

Fim do indulto para presos
Numa lista de prioridades do Governo Federal para este
ano, está a aprovação do projeto que acaba de uma vez por
todas com os indultos de presos, que usam a benesse para
fugir e nunca mais voltar, cometer novos crimes e tripudiar
das vítimas que estão condenadas a reviver nessas datas as
agressões sofridas. A medida vai impedir também que matadores dos pais saiam para comemorar o Dia dos Pais ou das
Mães, como no caso da paulista Suzane von Richthofen.

Labtest aguarda aprovação de
registro de autoteste para Covid
A Labtest, cinquentenária indústria mineira de
diagnóstico in vitro, entregou à Anvisa solicitação de
registro de autoteste para
Covid-19 logo após a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária ter anunciado a
regulamentação do produto. Alexandre Guimarães,
CEO da Labtest, informou
que a empresa está pronta
para começar a produção:
“Temos boa parte dos materiais, e a matéria-prima
importada já está aqui na

empresa para produzir e
abastecer o mercado. Nosso tempo de fabricação é de
sete a dez dias.”
A Labtest confirma que
a maior parte dos seus produtos é desenvolvida e fabricada aqui no Brasil, “mas
podemos também importar
e fazer parcerias para aumentar a nossa oferta ao
mercado consumidor”, garante Guimarães.
Além disso, a agilidade na
entrega dos testes é garantida
pela forte presença da em-

Após queda na pandemia
consumo de bebidas
alcoólicas volta a crescer

U

m dos principais
problemas
de
saúde pública no
Brasil, a dependência do álcool é uma doença crônica
que atinge cerca de 15% da
população, em sua maioria,
homens entre 18 e 29 anos.
Dados do IPC Maps,
especializado em potencial de consumo brasileiro,
indicam que, entre 2019 e
2021 houve um acréscimo
de 8,9% (de R$ 23,4 bilhões
para R$ 25,5 bilhões) nas
despesas com bebidas alcoólicas no país.
Segundo Marcos Pazzini, responsável pelo estudo, apesar desse consumo
ter recuado um pouco em
2020, no auge (e por conta)
da pandemia da Covid-19,
o setor deverá apresentar
um crescimento moderado
ao longo deste ano.
“Apesar da procura por bebidas alcoólicas estar muito ligada aos hábitos de consumo
de parte da população – principalmente a mais jovem, que
vincula diversão ao álcool -,
o rendimento do trabalhador
não acompanhou a variação
da inflação e, portanto, a expectativa é de que outras cate-

gorias econômicas aumentem
a participação no orçamento
familiar em 2022”, observa o
especialista.
Após a FioCruz divulgar
um estudo que revela uma alta prevalência de sintomas de
ansiedade e depressão em trabalhadores da saúde depois da
pandemia, a Web Estratégica,
consultoria em marketing digital especializada em Marketing
de Conteúdo e SEO, realizou
uma análise para mensurar a
procura dos brasileiros por esses termos no Google.
De acordo com a pesquisa, só em 2021 foram
registradas 13,5 milhões de
buscas relacionadas às palavras-chave “ansiedade” (7,5
milhões) e “depressão” (6
milhões) na plataforma.
A análise aponta que nos
últimos três anos, a média de
pesquisas pelo termo ansiedade no Google se manteve
20% acima das buscas em
comparação à palavra depressão. Além disso, a procura por depressão diminuiu
68% entre os anos de 2019
até o início de 2022, enquanto a busca por ansiedade cresceu 33,8% durante o
mesmo período.

Vendas em restaurantes
avançaram em dezembro

O

consumo em restaurantes, bares,
lanchonetes e padarias registrou um avanço
de 5,6% no faturamento em
dezembro, em comparação
com o mesmo mês de 2020,
é o que apontam os índices
divulgados pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria
com a bandeira Alelo.
Os dados, que avaliam
o desempenho dentro do
cenário da pandemia e consideram a inflação no período (ou seja, são calculados
em termos reais), mostram
também crescimento no
valor gasto nos supermer-

cados (mais 4,7%). Os Índices de Consumo em Restaurantes (ICR) revelam
ainda aumento de 12,4% na
quantidade de vendas e de
3,8% no número de estabelecimentos que efetivaram
pelo menos uma transação
no mês de dezembro.
Em relação aos Índices
de Consumo em Supermercados (ICS), os dados de
dezembro, em comparação
com o mesmo período de
2020, mostram avanço de
14% na quantidade de vendas e de 16,7% no número
de estabelecimentos que
realizou pelo menos uma
transação.

presa em todo o Brasil, por
meio de seus distribuidores.
“Um dos grandes diferenciais da Labtest é sua forte rede de distribuição, sua grande
capilaridade de mercado”,
destaca Alexandre.
O tempo de liberação de
registro da Anvisa nos últimos meses, em relação aos
testes de Covid-19, tem sido de duas a três semanas, o
que é um prazo muito rápido. Mas a indústria teme que
postergar a decisão pode
prejudicar a população, que

tem enfrentado enormes filas em postos de saúde pública e em laboratórios privados em todo o país.
O adiamento também
pode prejudicar a chegada
dos autotestes ao mercado
antes do Carnaval. “Vale
lembrar que, com a variante
Ômicron se espalhando pelo planeta, Estados Unidos
e alguns países da Europa
já têm distribuído gratuitamente o autoteste para a
população”, disse Guimarães.

SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE nº 3530057560-1 - Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de fevereiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 09 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Sul Concessões e
Participações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000. 2. Convocação e Presença: Presente a
acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando dispensada a convocação, nos termos do artigo
124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinatura
constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Lucas Bittencourt Lacreta; Secretário: Dênis
Lacerda de Queiroz. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para colocação privada (“Debêntures”), com valor nominal
unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, no valor total de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), nos termos do
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Sul Concessões e Participações S.A.” (“Escritura de Emissão” e
“Emissão”, respectivamente), a ser celebrada entre a Companhia, na qualidade de emissora, e, ainda, os debenturistas listados
na Escritura de Emissão (“Debenturistas”); (ii) autorização à diretoria da Emissora para praticar todos e quaisquer atos e
assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta assembleia,
especialmente para realização da Emissão, incluindo a Escritura de Emissão e seus aditamentos; e (iii) ratificação dos atos
relacionados praticados pela Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da
Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) aprovar a Emissão de Debêntures da
Companhia, a serem distribuídas sob o regime de garantia firme de colocação, no montante de R$ 14.000.000,00 (quatorze
milhões de reais), sendo que as Debêntures terão as seguintes principais características e condições: (a) Número da Emissão:
a Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Companhia; (b) Número de Séries: a Emissão será realizada
em série única; (c) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), na
Data de Emissão (conforme definida abaixo); (d) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de
colocação privada, sem qualquer esforço de venda ou intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição
perante investidores. Não será admitida a colocação parcial das Debêntures; (e) Destinação de Recursos: Os recursos líquidos
captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados para financiar (i) aquisição, pela Emissora, da
quantidade de ações ordinárias e/ou preferenciais nominativas a ser definida na Escritura de Emissão, de emissão da Gravatal
Saneamento SPE S/A (“Gravatal”), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.532.193/0001-03, da Gaivota Saneamento SPE S/A, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 30.458.930/0001-54 (“Gaivota”), da Guabiruba Saneamento SPE S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
36.842.483/0001-19 (“Guabiruba”) e da Sombrio Saneamento SPE S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.673.029/0001-70
(“Sombrio” e, quando em conjunto com a Guabiruba, a Gaivota e a Gravatal, doravante referidas como “Subsidiárias” e,
individualmente, como “Subsidiária”) e detidas por ATLANTIS SANEAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.796.042/000180 (“Atlantis Saneamento” ou “Vendedor”) (“Acquisition Finance”); (ii) despesas e custos relacionados à estruturação das
Debêntures, incluindo, mas não se limitando, todos os custos com prestadores de serviços no âmbito da Emissão e custos e
despesas para constituição das Garantias; e (iii) o que sobejar dos itens acima, capital de giro da Emissora. (f) Data de
Emissão: as Debêntures serão emitidas na data a ser definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (g) Tipo, Forma e
Comprovação de Titularidade: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas e
certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro no “Livro de
Registro de Debêntures Nominativas” da Companhia; (h) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em
ações de emissão da Companhia; (i) Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei
das Sociedades por Ações. (j) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate
antecipado, ocasiões em que a Emissora deverá proceder ao pagamento das Debêntures de acordo com os termos descritos na
Escritura de Emissão e eventuais Encargos Moratórios, conforme o caso, as Debêntures terão vencimento em 31 de maio de
2027. (k) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão
(“Valor Nominal Unitário”); (l) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 14.000 (quatorze mil) Debêntures; (m) Preço de
Subscrição: O preço de subscrição e integralização das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário; (n) Forma de Subscrição
e Integralização: As Debêntures deverão ser integralmente subscritas pelos Debenturistas, mediante a assinatura do boletim
de subscrição das Debêntures, e integralizadas no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis (conforme termo a ser definido na Escritura
de Emissão) contados da confirmação, pelos Debenturistas, do cumprimento das Condições Precedentes (conforme abaixo
definidas). As Debêntures serão integralizadas em uma única data, à vista, em moeda corrente nacional, nas contas correntes
e nos termos e condições a serem indicados na Escritura de Emissão (“Data de Integralização”); (o) Atualização Monetária: O
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário será atualizado monetariamente pela variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, calculado de forma pro
rata temporis, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a Data de Integralização (inclusive) até a data
da integral liquidação das Debêntures (exclusive) (“Atualização Monetária”), sendo que o produto da Atualização Monetária será
incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso (“Valor Nominal
Unitário Atualizado”). A Atualização Monetária será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão;
(p) Juros Remuneratórios: Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios
correspondentes a 12,00% (doze inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração
das Debêntures” ou “Juros Remuneratórios”). A Remuneração das Debêntures utilizará base 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis e será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o
Valor Nominal Atualizado das Debêntures desde a Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração das
Debêntures (conforme abaixo definida) imediatamente anterior, conforme o caso, até a próxima Data de Pagamento da
Remuneração das Debêntures. A Remuneração será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão;
(q) Pagamento dos Juros Remuneratórios: Sem prejuízo das disposições aplicáveis aos pagamentos em decorrência de
Resgate Antecipado Facultativo ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos
nesta Escritura de Emissão, o pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado semestralmente, sempre no último Dia Útil
dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo certo que (i) o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios será realizado
em 31 de maio de 2022; e (ii) os demais pagamentos dos Juros Remuneratórios ocorrerão sucessivamente, sendo o último
pagamento devido na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento”); (r) Amortização do Valor Nominal
Atualizado: Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo ou de vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do
Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, será amortizado em 6 (seis) parcelas semestrais consecutivas, devidas
sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro dos anos de 2024 a 2027, sendo que a primeira parcela será devida em
30 de novembro de 2024, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização, de acordo com
as datas indicadas na 2ª (segunda) coluna da tabela abaixo e percentuais previstos na 3ª (terceira) coluna da tabela a seguir:
Parcela
Data de Amortização das Debêntures
Percentual do Valor Nominal Unitário Atualizado
1
30 de novembro de 2024
16,667%
2
31 de maio de 2025
20,000%
3
30 de novembro de 2025
25,000%
4
31 de maio de 2026
33,333%
5
30 de novembro de 2026
50,000%
6
31 de maio de 2027
100,000%
(s) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora nas contas correntes
a serem indicadas pelas Debenturistas, por escrito, à Companhia. Nenhum pagamento será realizado em conta que não for de
titularidade das Debenturistas; (t) Encargos Moratórios. Sem prejuízo da Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios,
ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida e não paga aos Debenturistas, os débitos em atraso
ficarão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (a) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido,
calculados pro rata temporis; e (b) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento)
sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (u) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada
das Debêntures; (v) Condições Precedentes: A integralização das Debêntures pelos Debenturistas será feita nas contas
correntes indicadas na Escritura de Emissão e estará sujeita ao atendimento das condições a serem previstas na Escritura de
Emissão (“Condições Precedentes”); (w) Negociação. As Debêntures não serão registradas para negociação em qualquer
mercado regulamentado de valores mobiliários. As transferências de titularidade das Debêntures serão realizadas por meio de
operações privadas, as quais serão registradas no Livro de Registro de Transferência das Debêntures. As Debêntures poderão
ser transferidas para quaisquer terceiros, conforme legislação aplicável, devendo os Debenturistas cedentes e o cessionário
informarem tal transferência à Emissora, para seu registro no Livro de Registro de Transferência das Debêntures; (x)
Publicidade. Sem prejuízo das publicações exigidas por lei, todos os atos e decisões relativos às Debêntures deverão ser
comunicados, na forma de aviso, mediante comunicação a ser enviada aos Debenturistas na forma a ser prevista na Escritura
de Emissão; (y) Resgate Antecipado Facultativo: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo até a
Data de Vencimento das Debêntures (exclusive), e com aviso prévio aos Debenturistas, por meio de comunicação encaminhada
nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos da data do evento, o resgate
antecipado total ou parcial das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado
Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo será realizado mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado ou
do saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, acrescido (i) dos respectivos Juros Remuneratórios, calculados
nos termos da Escritura de Emissão; (ii) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, se for o
caso; e (iii) taxa de 1% (um por cento) ao ano sobre o saldo devedor pelo duration a decorrer da operação, com mínimo de 2%
(dois por cento) sobre o saldo devedor. (z) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, na
forma do disposto no § 3º do Artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020
(“Aquisição Facultativa”), desde que aceito pelos Debenturistas, pelo valor que vier a ser acordado entre as partes para a
compra e venda das Debêntures que vierem a ser objeto da Aquisição Facultativa; (aa) Garantias Reais: As Debêntures contarão
com as seguintes garantias reais: (I) Alienação Fiduciária de Ações. Para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento das e
cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora
relativas às Debêntures e demais obrigações assumidas no âmbito da Emissão, incluindo (i) as obrigações relativas ao pontual
e integral pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário Atualizado, dos Juros Remuneratórios, dos Encargos Moratórios,
das despesas de cobrança judicial e extrajudicial, e dos demais encargos aplicáveis, relativos às Debêntures, à Escritura de
Emissão e aos demais documentos da Emissão, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento ou em decorrência
de Resgate Antecipado Facultativo ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme previsto
nesta Escritura de Emissão; (ii) as obrigações relativas a quaisquer outras obrigações pecuniárias assumidas pela Emissora
nos termos das Debêntures, da Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia (conforme definido abaixo) e dos demais
documentos da Emissão, incluindo obrigações de pagar honorários, despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou
indenizações; e (iii) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que os Debenturistas venham a desembolsar
em decorrência da constituição, manutenção, realização, consolidação e/ou excussão ou execução de qualquer das Garantias
(“Obrigações Garantidas”), a Atlantis Saneamento e a Emissora alienarão fiduciariamente, conforme aplicável, mediante a
celebração de Contrato Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia (“Contrato de Alienação Fiduciária”): (a) a
quantidade de ações ordinárias nominativas de emissão das Subsidiárias que vier a ser definida no Contrato de Alienação
Fiduciária, bem como quaisquer novas ações que venham a ser subscritas ou de qualquer forma adquiridas pela Atlantis
Saneamento e/ou a Emissora, seja na forma dos artigos 166, 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações de forma a manter
o percentual lá estabelecido inalterado, incluindo todos os direitos e frutos delas decorrentes, bem como cessão fiduciária de
conta vinculada na qual serão depositados os rendimentos de tais ações (“Conta Dividendos” e “Alienação Fiduciária
Acquisition Finance”, respectivamente); e (b) a quantidade de ações ordinárias nominativas de emissão de cada uma das
Subsidiárias que são, e que vierem a ser, de titularidade da Emissora, bem como quaisquer novas ações que venham a ser
subscritas ou de qualquer forma adquiridas pela Emissora, seja na forma dos artigos 166, 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades
por Ações de forma a manter o percentual lá estabelecido inalterado, incluindo todos os direitos e frutos delas decorrentes, a
serem depositados na Conta Dividendos (“Alienação Fiduciária Debêntures Incentivadas” e, quando em conjunto com a
Alienação Fiduciária Acquisition Finance, a seguir referidas simplesmente como “Alienação Fiduciária”). Nos termos dos artigos
125 e 126 do Código Civil, e nos termos e condições descritos no Contrato de Alienação Fiduciária, a eficácia da Alienação
Fiduciária Debêntures Incentivadas está condicionada à (i) efetiva aquisição, pela Emissora, da parcela das ações ordinárias
de emissão das Subsidiárias que vier a ser definida no Contrato de Alienação Fiduciária; e (ii) à emissão, subscrição e
integralização, pelos Debenturistas, das Debêntures Incentivadas (conforme definido no Contrato de Alienação Fiduciária); nos
termos e condições descritos no Contrato de Alienação Fiduciária (“Condição Suspensiva Alienação Fiduciária Debêntures
Incentivadas”); e (II) Cessão Fiduciária. para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento das e cumprimento das Obrigações
Garantidas, as Subsidiárias cederão fiduciariamente, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do contrato de cessão
fiduciária a ser celebrado entre as Subsidiárias, como cedentes, e os Debenturistas, como credores (“Contrato de Cessão
Fiduciária” e, quando em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária, a seguir referidos como “Contratos de Garantia”),
bem como nos termos de contrato de depósito a ser celebrado entre as Subsidiárias, o agente de garantias a ser contratado
(“Agente de Garantias”), os Debenturistas e o banco a ser escolhido em comum acordo entre os Debenturistas e a Emissora
(“Banco Depositário” e “Contrato de Depósito”, respectivamente): (i) direitos emergentes, atuais e futuros, dos contratos de
concessão firmados pela respectiva Subsidiária com municípios Balneário Gaivota/SC, Guabiruba/SC, Gravatal/SC e Sombrio/
SC para a gestão dos sistemas de abastecimento de água e/ou de água e esgotamento sanitário, conforme listados no Anexo III
à Escritura de Emissão (“Contratos de Concessão”); e (ii) dos direitos creditórios, atuais e futuros, provenientes das contas
cedidas fiduciariamente e todas as contas de arrecadação das Subsidiárias que vierem a ser constituídas entre a data do
Contrato de Cessão Fiduciária e o Contrato de Depósito (“Contas do Projeto”) no âmbito do Contrato de Cessão Fiduciária e,
inclusive, porém não somente, as Aplicações Autorizadas (conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária), todos
compreendendo, mas não se limitando ao direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou
venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento à Emissora e/ou às Subsidiárias, conforme o caso, incluído o direito de
receber todas as indenizações pela extinção de qualquer contrato ou relação jurídica acima listados (em conjunto, “Direitos
Creditórios” e “Cessão Fiduciária”, e esta quando em conjunto com a Alienação Fiduciária, as “Garantias”). Nos termos dos
artigos 125 e 126 do Código Civil, e nos termos e condições descritos no Contrato de Cessão Fiduciária, a eficácia da Cessão
Fiduciária está condicionada à efetiva integralização das Debêntures pelos Debenturistas, a ser realizada na forma da Cláusula
4.19 da Escritura de Emissão (“Condição Suspensiva Cessão Fiduciária”). (bb) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão
seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão; e (cc) Demais
Características: As demais características das Debêntures e da Emissão encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e
nos demais documentos a ela pertinentes. (ii) autorizar a diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e assinar
todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta assembleia, especialmente
para realização da Emissão, incluindo a Escritura de Emissão e seus aditamentos, bem como ratificação de todos e quaisquer
atos até então praticados e todos e quaisquer documentos até então assinados pela diretoria da Companhia com relação à
Emissão. (iii) a ratificação de todos os atos relacionados às matérias acima que tenham sido praticados pela Diretoria da
Companhia anteriormente à data desta Assembleia Geral Extraordinária. (iv) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a
Assembleia foi encerrada, sendo a presente ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pela acionista presente,
Norte Saneamento S.A., pelo Presidente da Mesa, Sr. Lucas Bittencourt Lacreta, e pelo secretário, Sr. Dênis Lacerda de Queiroz.
São Paulo/SP, 09 de fevereiro de 2022. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Lucas Bittencourt Lacreta Presidente, Dênis Lacerda de Queiroz - Secretário. Acionista: Norte Saneamento S.A. - Lucas Bittencourt Lacreta - Diretor, Dênis
Lacerda de Queiroz - Diretor. JUCESP em 15/02/2022 sob o nº 89.458/22-9. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Três perguntas: GLP – preço,
competitividade e visão estratégica
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Sergio Bandeira de
Mello, presidente
do Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras
de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), Sindigás, sobre
o preço do GLP, o que os
governos poderiam fazer
para deixar os preços mais
competitivos e a existência
de uma visão estratégica no
Brasil com relação o GLP.

Como você avalia o
preço do GLP?
O preço do GLP não
está caro, mas uma parcela
da sociedade está com dificuldade orçamentária para
acessar o produto. Como o
GLP atende a todas as camadas sociais, ele tem um
impacto muito grande para os menos favorecidos.
Seu preço está competitivo
quando comparado às energias alternativas. Os preços
da energia elétrica e do gás
natural dispararam mais que
o GLP.
No Brasil, 66 milhões
de lares utilizam o GLP. Se
considerarmos que mensalmente são vendidos 35
milhões de botijões, nós
vemos que um botijão dura
quase 60 dias. Se utilizarmos
como referência um grande
mercado como São Paulo,
a energia elétrica é 10,03%
mais cara que o GLP. O gás
natural, 27,6%.
O que é doloroso é você
observar que no começo
da pandemia o botijão de
gás custava R$ 69 e hoje está custando R$ 102 (preço
médio Brasil). O aumento
de 37% registrado nos últimos 12 meses está relacionado ao preço do mercado
internacional e a desvalorização do real. Além disso,
a Petrobras, sem nenhuma
crítica ou defesa exagerada,
está fazendo a precificação
baseada no melhor preço x
oportunidade.
Qualquer instrumento
de artificialização do preço
do GLP deve ser acompanhado pela discussão sobre
quem paga: o consumidor
ou o contribuinte? Todo o
resto da discussão é televisiva. Ficar procurando randomicamente um culpado em
alguns dos elos da cadeia
(distribuidoras, revendedores ou Petrobras), imaginando que se vai encontrar
uma solução que ninguém
mais viu, não vai resolver o
problema, que por ser extremamente complexo, exige soluções complexas.
Do nosso ponto de vista, o foco não deveria ser
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abaixar o preço, mas combater a pobreza energética
focalizando em quem tem
dificuldade de acesso a um
energético tão fundamental quanto o GLP. Tudo
isso com métricas claras
para que se possa fazer um
acompanhamento de performance da política pública.
O que os governos poderiam fazer para deixar
o preço do GLP mais
competitivo?
Não acho que haja algo
que possa ser feito pelos
governos. O que falta é conversa técnica. Com a quebra
de monopólio da Petrobras,
o investimento privado tem
que ser efetivamente atraído
para garantir o suprimento
primário do produto, que
até hoje depende quase que
de forma total da Petrobras. De alguma forma nós
vemos esse movimento no
processo de desinvestimento da Petrobras, o que pode
trazer uma melhor dinâmica ao setor. O governo deve motivar os investidores
privados para competirem
com a Petrobras nesse elo
do abastecimento primário.
Da cadeia para baixo, nós
vemos o bom funcionamento do setor. Nós vendemos 35 milhões de botijões
por mês e não aparecemos
na relação dos 50 principais
problemas dos Procons. Ou
seja, alguma coisa nós fazemos direito.
Então o que se faz no
mundo todo para abrandar
os solavancos dos preços do
GLP? A primeira coisa que
se fala muito são os fundos
de estabilização. O senador
Jean Paul Prates (PT-RN)
tem um projeto para criação de um fundo brasileiro.
A questão é que um fundo
desse tipo é fácil de ser implantado, mas o seu manejo
é muito difícil. Para criá-lo,
você tem que alimentar o
fundo para que ele possa ser
utilizado num momento de
necessidade. Todo mundo
fala que um fundo abaixaria
os preços, mas ninguém fala que para isso o fundo iria
onerar os preços para ter
recursos para o momento
em que tiver que baixá-los.
Quando se começa a liberar
os recursos do fundo, você
tem que tomar cuidado para
que os recursos não acabem
antes da necessidade. Vários países já se frustraram
na utilização desses fundos.
Não estou dizendo que é
bom ou ruim, mas o nível
de dificuldade, manejo, gerenciamento e construção
do fundo é muito difícil.

BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL. BAYER S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 05/03/2021, Relatório de Auditoria
Ambiental do ano de 2019 para realizar o desmonte e movimentação de terra, para utilização como material de cobertura no descomissionamento da
unidade BMS e posterior fechamento do Aterro Industrial e terraplanagem
das áreas internas do parque industrial, em área de 125.000 m², com volume
aproximado de corte de 8.000 m³/mês, totalizando 96.000 m e informa que
este estará à disposição para consulta no setor HSE – Sustentabilidade, na
Estrada Boa Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda,
que o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca.. (Processo E-07/002.14052/2013)

CONCESSÃO DE LICENÇA
CBR 102 Empreendimentos Imobiliários LDTA, CNPJ nº. 36.082.241/000174, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo
nº. EIS-PRO-2021/00373, a Licença Municipal de Instalação (LMI) nº.
2150/2022, com validade até 16/02/2024, para demolição de estruturas,
até o nível do piso, de edificações existentes situado na Rua Licínio Cardoso, nº 515 e 541 – São Francisco Xavier, RJ.

BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL. BAYER S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 05/03/2021, Relatório de Auditoria
Ambiental do ano de 2019 para realizar a captação em 01 (um) ponto de
água bruta superficial e 02 (dois) pontos de lançamento, no rio Sarapuí, com
a finalidade de uso industrial, na Região Hidrográfica - RH V - Baía de Guanabara, sujeito à cobrança, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.247/03,
em consonância com o § 1º do art. 27 da Lei Estadual nº 3.239/99, e informa
que este estará à disposição para consulta no setor HSE – Sustentabilidade,
na Estrada Boa Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no
período de 21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/100392/2005)

BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL
BAYER S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do
Ambiente – INEA, em 05.03.2021,Relatório de Auditoria Ambiental
do ano de 2019 para formulação e envase de líquidos, e pós-veterinários, e informa que este estará à disposição para consulta no
setor HSE – Sustentabilidade, na Estrada Boa Esperança, 650 –
Centro, no Município de Belford Roxo, no período de 21/03/2022 a
25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda, que o referido
relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/200548/2008)
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A segunda questão é a revisão dos tributos. O ICMS
médio do GLP no Brasil é
de 14%, enquanto o ICMS
médio de toda a economia
é de 9% e o da cesta básica
é de 4%. Cabe uma reflexão
sobre a adaptação da carga
tributária do GLP à sua relevância social, mas o Sindigás
não tem uma recomendação
para baixar o ICMS. Política
fiscal é feita pelos estados, e
cada estado sabe onde aperta
o cerco. Não temos dúvida
que os estados cobram esses
ICMSs do GLP pela facilidade de arrecadação gerada
pela substituição tributária.
Outra questão é que uma redução do ICMS, que teria um
custo político elevadíssimo,
pode ser anulada logo em seguida devido a um reajuste de
preços.
A terceira possibilidade é
a criação de um mecanismo
de programa social. Nós temos uma visão de que o alvo
não deve ser a produção do
GLP e nem o seu barateamento. Um programa social
deveria combater a pobreza
energética. Por exemplo, a
lenha ocupa 26% da matriz energética residencial
brasileira. Isso é absolutamente bizarro. Esse dado
é da Empresa de Pesquisa
Energética. Num programa social, o GLP seria uma
opção quase que obrigatória por uma razão simples.
Segundo o IBGE, 96%
dos lares brasileiros estão
equipados para consumir
GLP. Para que isso funcione, deve-se focar em quem
realmente precisa. Esse é
o maior erro dos subsídios
generalizados, que possuem
um custo fiscal muito alto e
uma potência muito baixa.
Por último, esses recursos
devem ter destinação específica para que sejam usados apenas na compra de
gás. Se não for assim, essas
famílias, que estão num es-

tado de vulnerabilidade tão
grande, poderão utilizar os
recursos para outras prioridades, e não para a compra
de gás. Elas vão utilizar madeira e comprar leite. É preciso saber o que se quer: um
programa de transferência
de renda ou um programa
específico de substituição
de energias.
Essas são as oportunidades que vejo. Eu prefiro
sempre acreditar que o governo deve se envolver o
mínimo possível e verificar
se o mercado está funcionando bem.
Falta visão estratégica
com relação ao GLP no
Brasil?
Existe um vício de percepção de que o GLP se
resume a botijão de gás,
é um produto de pobre e
precisa ser subsidiado. São
vícios que carregamos há
muitos anos, imaginando
que assim fosse, mas não é.
O GLP é um produto com
muitos usos, como a substituição de energia elétrica.
Por exemplo, os chuveiros
elétricos são uma jabuticaba
com um custo elevadíssimo
para a sociedade. O GLP
deveria ser utilizado como
energético ponta de lança
para o desenvolvimento de
mercados de gás natural. Se
o GLP for misturado com
ar, temos o gás natural sintético que pode rodar uma
unidade produtiva como se
estivesse recebendo gás natural. Com isso, ela recebe
GLP por caminhão sem a
necessidade e custos de ter
um duto. Ele também pode
ser utilizado na geração de
energia elétrica remota.
Falta uma visão estratégica que é o reposicionamento técnico sobre o debate
do preço do GLP e a focalização nos seus adversários,
principalmente a pobreza
energética.

BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL
BAYER S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente –
INEA, em 05.03.2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2019 para
realizar a remediação in situ do aquífero local na antiga Unidade desativada
de DCH, para estabelecimento de zona reativa anaeróbica (IRZ) e redução
do cromo hexavalente, cujo sistema contempla a estação de tratamento físico-químico e as unidades de tratamento da biorremediação, e informa que
este estará à disposição para consulta no setor HSE – Sustentabilidade, na
Estrada Boa Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda,
que o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/204236/2006)

BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL
BAYER S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente
– INEA, em 05.03.2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2019
para instalação de nova estação de tratamento de efluentes industriais,
com capacidade nominal de 15 m³/h, e informa que este estará à disposição para consulta no setor HSE – Sustentabilidade, na Estrada Boa
Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no período de
21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda, que
o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo PD-07/014.109/2017)

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 001/2022 e 002/2022. Datas: 09 e 23 de março
de 2022, às 10 horas. Local: CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Av. Sete de Setembro 274/280, Centro
- Campos dos Goytacazes/RJ; Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial: Geilson Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: Veículos
conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos
judiciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. O
Instituto Municipal de Trânsito Transporte (IMTT), torna público que realizará,
na data acima, leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.),
retirados e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as)
no prazo legal, que se encontram no Pátio terceirizado da concessionária
APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo
poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rodovia BR-101 Km 78, Fazenda
Lagamar, 11º Distrito de Campos dos Goytacazes/RJ, em dias úteis, das 9h
às 16h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA GOOD
FITNESS - COOPERATIVA DE CONSUMO DE LINGERIE E MATERIAL DE
FITNESS - CNPJ 28.488.841/0001-09 / NIRE 33400055861
A Diretora Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA GOOD FITNESS COOPERATIVA DECONSUMO DE LINGERIE E MATERIAL DE FITNESS, no uso de
suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do acontecimento
na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios
online, no dia 26 de março de 2022, em primeira convocação às 09h00min com
a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em
segunda às 10h00min com metade mais 01 (um)do número total de Cooperados
Associados e em terceira e última às 11h00min Convocação com a presença
mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes
ordens do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária:
Extraordinária: 1. Entrada e Saída de Cooperados; 2. Inclusão de Cargo na
Diretoria; 3. Inclusão de Atividade no Objeto Social da Sociedade Cooeprativa;
4. Reforma Estatutária. Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social
do Ano de 2021; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4.
Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano
de 2021; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social
do Ano de 2021; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição do
Novo Mandato da Diretoria. Rio de Janeiro/RJ, 18 de fevereiro de 2022.
DIRETORA PRESIDENTE
DEBORA NUNES GUIMARAES
BAYER S.A.
CNPJ: 18.459.628/0033-00
AUDITORIA AMBIENTAL.
BAYER S.A., torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente –
INEA, em 05/03/2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2019 para
realizar para a unidade MDI de produção de metileno diisocianato (MDI),
metileno dianilina (MDA), CO e ácido clorídrico; unidade PU-M de produção
de poliéteres, formulação, isocianatos modificados, vernizes de poliuretanos,
Desmodur (N75, CD e 3300) e blends; unidade anilina de produção de anilina, nitrobenzeno, hidrogênio e monóxido de carbono; subestação de 138 kv
e sistema de captação e tratamento de água para uso industria, e informa
que este estará à disposição para consulta no setor HSE – Sustentabilidade,
na Estrada Boa Esperança, 650 – Centro, no Município de Belford Roxo, no
período de 21/03/2022 a 25/03/2022 no horário das 9h às 15h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/200134/2008)
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 NIRE 33300294163 Cód. CVM 22160
Edital de 1ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Polo Capital Securitizadora S.A. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora dos Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 13ª Série de sua 1ª Emissão (“CRI” e “Emissão”,
respectivamente), com fundamento nos itens 11.1 a 11.4 do Termo de Securitização de Créditos da 13ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), convoca os titulares dos
CRI (“Titulares do CRI”) a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares do
CRI, a ser realizada em 1ª convocação, no dia 18 de março de 2022, às 10:00,
de forma exclusivamente presencial, na sede da Emissora, na Avenida Ataulfo
de Paiva, nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do
Dia: (i) aprovar o envio pela Emissora de notificação extrajudicial de cobrança
à KPFR Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., para que efetue
o pagamento do saldo devedor em aberto do crédito imobiliário vinculado aos
CRI; e (ii) aprovar o aporte de recursos ao patrimônio separado vinculado aos
CRI, pelo Titulares de CRI, proporcionalmente as suas respectivas posições,
para quitação de despesas com honorários da Pentágono S.A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários, referentes ao exercício das suas atribuições
como agente fiduciário da Emissão, no valor de R$ 96.141,82 (noventa e seis
mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), e referentes ao
serviço de custódia da cédula de crédito imobiliário que representa o crédito
imobiliário vinculado aos CRI, no valor de R$ 28.116,61 (vinte e oito mil, cento
e dezesseis reais e trinta e sessenta e um centavos); Os Titulares dos CRI
deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, portando os
documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Quando pessoas
físicas, os investidores deverão portar documento de identidade válido com
foto. Nos casos a seguir descritos, os respectivos documentos deverão ser
apresentados com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da
assembleia, ou seja, até às 10:00 do dia 17 de março de 2022: (A) quando se
tratar de investidor pessoa jurídica: (i) último estatuto ou contrato social consolidado, (ii) documentos societários que comprovem a representação legal do investidor e (iii) documento de identidade válido com foto do(s) representante(s)
legal(is); (B) quando se tratar de investidor fundo de investimento: (i) último regulamento consolidado do fundo, (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, (iii) documentos societários que comprovem
os poderes de representação em assembleia geral de titulares de certificados
de recebíveis imobiliários e (iv) documento de identidade válido com foto do(s)
representante(s) legal(is); e (C) quando se tratar de investidor que se faça representar por procuração, além dos documentos referidos nos itens anteriores, conforme aplicáveis, deverá ser apresentado o instrumento de mandato
com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta
convocação, (i) devidamente assinado, em via física original e com firma reconhecida, na sede da Emissora, cujo endereço foi informado no primeiro parágrafo da presente convocação, ou (b) devidamente assinado digitalmente, com
certificação nos padrões ICP – Brasil. Os documentos acima referidos deverão
ser enviados para o correio eletrônico ri-securitizadora@polocapital.com, com
cópia para contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maiores informações,
poderão ser enviados e-mails para: ri-securitizadora@polocapital.com. Rio de
Janeiro, 16 de fevereiro de 2022. POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
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Pix registra queda de 11% no
volume financeiro em janeiro

O

s dados do Pix
do mês de janeiro
mostram queda
pela primeira vez desde a
implementação do sistema
em novembro/20. “A redução de 11% m/m tanto
em quantidade de transações quanto em volume financeiro pode ser explicada
pela sazonalidade de fim de
ano”, destacou o Inter em
seu relatório nesta quintafeira.
O Pix segue com alto volume de transações e registrou 1,3 bilhão de operações
e R$ 649 bilhões em volume financeiro. O relatório
cita o Pix Saque e Pix Troco
que foram lançados há dois
meses. Os dois foram utilizados por 43 mil pessoas
em 3.339 municípios, com
98% das operações vindo
do Pix Saque.
O destaque regional ficou
para cidades do interior do
país (73% das operações) e
para o Estado do Rio Grande do Sul, com Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas,
Viamão, Gravataí e São Leopoldo somando 18% do
total dos municípios.
Em janeiro, o Pix registrou um volume financeiro
de R$ 639,9 bi com queda
de 11% m/m. As transferências atingiram 1,3 bi de
transações, queda também

de 11% m/m, onde inferimos que a sazonalidade
frente ao volume mais alto
de fim de ano causou a desaceleração. O relatório cita
que apesar da queda, o Pix
aumentou sua representatividade para 16% do volume
financeiro das transferências totais do sistema, com
o boleto perdendo participação mais um mês, ao passo que a TED segue como
a mais relevante, mantendose em 75% em janeiro.
Pessoa física
O ticket médio do Pix
ficou estável em R$ 491
(-0,1% m/m), refletindo o
aumento das transações entre pessoas (P2P), nas quais
o valor médio é menor. Segundo o BC, 60% das transações recebidas por PF
são de até R$ 100. As transações entre pessoas (P2P)
no Pix representaram 72%,
caindo 1 p.p. contra dezembro, com volume financeiro representando 41%, e
caindo 1 p.p. em função do
avanço de 1 p.p. na representatividade das transações
P2B e B2B que registraram
18% e 3%. Usuários Pessoas Físicas somam 111,8 mm
e Pessoas Jurídicas 8,2 mm.
Os usuários únicos pessoas físicas continuam de-

sacelerando e registraram
crescimento de 1,8% contra
o mês passado, caindo 0,3
p.p. As regiões de maior
destaque são naturalmente as mais populosas, com
o balanço se estabilizando
entre a região Sudeste em
45%, mas avançando 1 p.p.
no Nordeste com 25%.
Pessoa jurídica
Os usuários PJ também
desaceleraram e avançaram 3,2%, caindo 0,3 p.p.
O número de chaves segue
o mesmo ritmo e cresceu
3,7% m/m, caindo 0,9 p.p.
contra dezembro. Em nossa visão os registros têm
desacelerado em razão da
grande adesão desde o lançamento, confirmando sucesso do Pix entre pessoas,
mas ainda com espaço para
maior crescimento entre varejistas.
Usuários acima de 50
anos ampliaram uso do Pix.
Os usuários até 49 anos representaram 87% das transações em janeiro, caindo 1
p.p. ante a praticamente o
ano de 2021 inteiro figurando em 88% em detrimento
do aumento do uso da faixa
etária 1 p.p. da faixa etária
de 30-39 anos e 1 p.p. da
faixa etária de acima de 50
anos.

Diretor da Petrobras vê futuro
promissor para mercado de gás

O

mercado de gás e
energia do Brasil
será mais dinâmico,
vibrante, com multiplicidade de agentes e maior competitividade nas próximas
décadas, e a Petrobras estará
preparada para oferecer cada
dia mais produtos e serviços
que atenderão as expectativas
de seus clientes. É assim que
consegue vislumbrar o futuro do setor o diretor de Refino e Gás Natural da estatal,
Rodrigo Costa Lima e Silva,
ao traçar um panorama otimista no evento Brazil Gas
Summit.
“Estamos avançando em
modelos comerciais ade-

quados à evolução sustentável do processo de abertura
de mercado e capturando
oportunidades no mercado termelétrico. Passamos
a atuar junto aos clientes
com novas modalidades de
comercialização, diferentes
prazos contratuais, novos
indexadores para reajustes
e possibilidade de contratos
com maior flexibilidade”,
explicou o diretor.
Também apresentou os
destaques do Plano Estratégico 2022-26 e detalhou as
ações que a estatal já realizou
para o desenvolvimento de
um mercado mais aberto de
gás no Brasil, como o desin-

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Cancelamento do Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral de
Debenturistas – 1ª emissão: Ficam informados os senhores debenturistas da Escritura de 1ª Emissão desta Companhia que a Assembleia a ser
realizada, conforme convocação publicada nas edições do jornal Monitor
Mercantil nos dias 11, 14 e 15 de fevereiro de 2022 e nas edições do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro dos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de
2022, está cancelada pelo não atendimento da nova redação do parágrafo
primeiro, inciso segundo, do artigo 124 da Lei 6.404/76 conforme redação
dada pela Lei 14.195/21. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022. Nanci
Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Cancelamento do Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral
Extraordinária de Acionistas: Ficam informados os senhores acionistas
que a Assembleia a ser realizada, conforme convocação publicadas nas
edições do jornal Monitor Mercantil nos dias 11, 14 e 15 de fevereiro de
2022 e nas edições do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro dos dias
15, 16 e 17 de fevereiro de 2022, está cancelada pelo não atendimento da
nova redação do parágrafo primeiro, inciso segundo, do artigo 124 da Lei
6.404/76 conforme redação dada pela Lei 14.195/21. Rio de Janeiro, 17
de fevereiro de 2022. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de
Relações com Investidores.

vestimento das transportadoras TAG e NTS, a assinatura do contrato de venda da
participação na Gaspetro e
os avanços para que terceiros
tenham acesso às infraestruturas de escoamento e processamento da Petrobras.
O gerente executivo de
Estratégia da Petrobras,
Eduardo Bordieri, disse
que atualmente o volume
de gás exportado dos campos do pré-sal para a costa
do país é de 30 milhões de
m³ por dia, quantidade que
passará a ser de até 44 milhões de m³/dia com a implantação do Projeto Integrado Rota 3.

ENEVA S.A.
CNPJ/ME: 04.423.567/0001-21 - NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de fevereiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 17/02/2022, às 10h, na sede social da ENEVA S.A. (“Cia.”), situada na Praia de Botafogo, nº 501, Bl. I, 4º e 6º andares, Botafogo, CEP 22250-040, na Cidade do RJ, Estado do RJ. 2. Convocação e
Presença: A reunião do Conselho de Administração foi realizada nos termos do estatuto social da Cia. e da legislação aplicável e contou com a participação da totalidade de seus membros, a saber: Jerson Kelman, Marcelo Pereira
Lopes de Medeiros, Guilherme Bottura, Felipe Gottlieb, Renato Antonio Secondo Mazzola, Elena Landau e Henri
Philippe Reichstul. 3. Mesa: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido
verificada, o Sr. Jerson Kelman assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como
Secretário. Antes de iniciar o exame das matérias previstas na ordem do dia, o Presidente da Mesa questionou aos
membros presentes sobre eventual conflito de interesses em relação às matérias a serem deliberadas, tendo todos
se manifestado negativamente. 4 Deliberações: Após apresentação e discussão dos assuntos constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Cia. deliberaram, por unanimidade de votos e sem
ressalvas, aprovar: (i) nos termos do Art. 16, inciso XI, do estatuto social da Cia., a realização, pela Cia., da 7ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única (“Debêntures”
e “Emissão”), para distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM (“CVM”) nº 476, de
16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta”, respectivamente), com as seguintes características,
a serem reguladas na “Escritura Particular da 7ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Eneva S.A.” (“Escritura de Emissão”): a) Número da emissão: a Emissão será a 7ª emissão de debêntures da Cia. b) Valor Total da
Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 1.500.000.000,00, na Data de Emissão (conforme definido abaixo),
sendo vedada a distribuição parcial das Debêntures. c) Número de Séries: A Emissão será realizada em série
única. d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 1.500.000 debêntures (“Debêntures”), a serem subscritas
pelos titulares das Debêntures (“Debenturistas”). e) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00, na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor Nominal Unitário”). f) Data de
Emissão: Para todos os fins de direito e efeitos, a data de emissão das Debêntures será aquela definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”). g) Regime de Colocação: As Debêntures serão objeto de oferta pública de
distribuição com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das Debêntures, nos termos da Instrução CVM 476, conforme o “Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição
Pública, com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em
Série Única, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 7ª Emissão da Eneva S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), tendo como público alvo das Debêntures quaisquer investidores profissionais, nos termos definidos no Art. 11-A da Resolução da CVM nº 30, de 11/05/2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”). h)
Procedimento de Distribuição. O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476,
observado o disposto no Contrato de Distribuição. Para tanto, os Coordenadores poderão acessar, no máximo, 75
Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 50 Investidores Profissionais,
observado o estabelecido no Art. 3º da Instrução CVM 476, bem como os termos e condições do Contrato de Distribuição. (i) Depósito para Distribuição e Negociação: As Debêntures serão depositadas para a) distribuição no
mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por
meio da B3; e b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da B3
e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias contados da data de cada subscrição ou
aquisição pelos Investidores Profissionais, conforme disposto nos Artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, e uma vez
verificado o cumprimento, pela Cia., de suas obrigações previstas no Art. 17 da Instrução CVM 476, observado
ainda o disposto no caput do Art. 15 da Instrução CVM 476 em relação à negociação das Debêntures entre investidores qualificados, nos termos definidos no Art. 12 da Resolução da CVM nº 30, de 30/05/2021, conforme alterada.
(j) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Cia. por meio das Debêntures serão utilizados para
reforço de capital de giro da Cia. (k) Preço de Subscrição e Integralização: O preço de subscrição de cada uma
das Debêntures, na Primeira Data de Integralização (conforme definido abaixo) será o Valor Nominal Unitário, e,
caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço de subscrição para as Debêntures que
forem integralizadas após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada desde a Primeira Data de Integralização até a data da sua efetiva subscrição e integralização, utilizando-se 8 casas decimais, sem arredondamento (“Preço de Subscrição”). As Debêntures poderão ser colocadas
com ágio ou deságio, a ser definido pelo Coordenador Líder, se for o caso, no ato de subscrição das Debêntures,
desde que referido ágio ou deságio seja aplicado à totalidade das Debêntures em cada data de integralização. (l)
Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas, no mercado primário, em
uma ou mais datas, sendo considerada “Primeira Data de Integralização”, para fins da Emissão, a data da primeira
subscrição e integralização das Debêntures. A integralização das Debêntures será realizada à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, dentro do período de distribuição na forma do Art. 7-A e 8º da Instrução CVM
476, e de acordo com os procedimentos da B3, em valor correspondente ao Preço de Subscrição, sendo a liquidação realizada por meio da B3, podendo haver ágio ou deságio. (m) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as
hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures e/ou do vencimento antecipado
das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o vencimento das Debêntures ocorrerá em 15 meses contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (n) Forma e Comprovação
de Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão
de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada
pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3, será expedido extrato em nome do Debenturista que servirá de comprovante de titularidade de tais
Debêntures. (n) Conversibilidade e Permutabilidade: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações
de emissão da Cia., nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer
natureza. (o) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do Art. 58 da Lei das S.A., e não
conferirão qualquer privilégio especial ou geral aos seus titulares, nem especificarão bens para garantir eventual
execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Cia. decorrentes das Debêntures. (t) Garantias: As Debêntures
não contarão com nenhum tipo de garantia. (u) Atualização Monetária das Debêntures: O Valor Nominal Unitário
das Debêntures não será atualizado monetariamente. (v) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, de cada uma das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa
DI”), acrescida de sobretaxa de 1,35% ao ano, base 252 Dias Úteis (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI,
“Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde
a Primeira Data de Integralização (inclusive) ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data de cálculo (exclusive). Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, de acordo com a fórmula prevista na Escritura
de Emissão. (w) Amortização do Valor Nominal Unitário. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em
razão do resgate antecipado das Debêntures, Amortização Extraordinária Facultativa e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal
Unitário será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento das Debêntures. (x) Aquisição Facultativa. A Cia. poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures desde que observe o disposto no Art. 55, §3º, da Lei das
S.A., nos Artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, na Instrução da CVM nº 620, de 17/03/2020 e na regulamentação
aplicável da CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar
do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Cia. As Debêntures adquiridas pela Cia. poderão,
a critério da Cia., ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Cia. para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures. (y) Pagamento da Remuneração: Ressalvadas as hipóteses
de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures, Amortização Extraordinária Facultativa
ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de
Emissão, a Remuneração será paga em uma única parcela, na Data de Vencimento das Debêntures (“Data de Pagamento da Remuneração”). (z) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados pela Cia. (i) com relação àquelas que estejam custodiadas eletronicamente pela B3, utilizando-se os procedimentos adotados pela B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3,
a) na sede da Cia. ou, conforme o caso, b) de acordo com os procedimentos adotados pelo Escriturador. (aa)
Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer
obrigação até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com dia
que não seja considerado um Dia Útil nos termos da Escritura de Emissão, não sendo devido qualquer acréscimo
aos valores a serem pagos. Para os fins da Escritura de Emissão, considera-se “Dia Útil” (i) com relação a qualquer
obrigação realizada por meio da B3, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (ii)
com relação a qualquer obrigação que não seja realizada por meio da B3, qualquer dia no qual haja expediente
comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou na Cidade do RJ, Estado do RJ e que não
seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional. (bb) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração,
ocorrendo impontualidade no pagamento pela Cia. de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os
débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% sobre
o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. (cc) Repactuação
Programada. Não haverá repactuação programada das Debêntures. (dd) Prêmio Extraordinário. Caso se verifique, por meio das demonstrações financeiras e das informações financeiras trimestrais da Emissora, que o índice
financeiro a ser definido na Escritura de Emissão, exclusivamente no período entre 31/12/2021 (inclusive) e
31/03/2023 (inclusive), conforme disposto na Escritura de Emissão, é superior a 4,5 e inferior a 5,0, a Cia. pagará
aos Debenturistas prêmio extraordinário, na forma a ser prevista na Escritura de Emissão. (ee) Amortização Extraordinária Facultativa. A Cia. poderá optar, a seu exclusivo critério, a qualquer momento a partir da Data de Emissão, por realizar a amortização extraordinária facultativa do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures, Ltda. a 98% do Valor Nominal Unitário das Debêntures, que deverá abranger a totalidade das Debêntures, na forma a ser prevista na Escritura de Emissão (“Amortização Extraordinária Facultativa”). O valor a ser pago pela Cia. aos debenturistas a título de Amortização Extraordinária Facultativa será
equivalente à parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizada, acrescida da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures ou a data de
pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de pagamento da Amortização
Extraordinária Facultativa, acrescido de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Cia. aos debenturistas nos termos da Escritura de Emissão. (ff) Resgate Antecipado Facultativo. A Cia. poderá optar por realizar o
resgate antecipado facultativo integral das Debêntures, a seu exclusivo critério, a qualquer momento a partir da Data
de Emissão, na forma a ser prevista na Escritura de Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor a ser pago
pela Cia. aos debenturistas a título de Resgate Antecipado Facultativo será equivalente ao Valor Nominal Unitário
ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a primeira Data de
Integralização das Debêntures ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso,
até a data de Pagamento do Resgate Antecipado Facultativo, acrescido de quaisquer outros valores eventualmente
devidos pela Cia. aos debenturistas nos termos da Escritura de Emissão. (gg) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emissão. (ii)
autorização para que a diretoria da Cia. a) negocie e celebre todos os documentos e seus eventuais aditamentos,
incluindo a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, assim como praticar todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, incluindo representá-la perante quaisquer entidades públicas ou privadas com o
fim de obtenção do registro da Oferta, incluindo os eventuais aditamentos à Escritura de Emissão e ao Contrato de
Distribuição; e b) contrate os prestadores de serviços no âmbito da Emissão e da Oferta, conforme aplicável, incluindo, porém não limitado, ao Coordenador Líder da Oferta, o agente fiduciário, a instituição financeira para atuar como
escriturador, a instituição financeira para atuar como banco liquidante das Debêntures, os sistemas de distribuição
e negociação das Debêntures e os assessores legais; (iii) ratificação dos atos eventualmente já praticados pela diretoria e demais representantes legais da Cia., em consonância com as deliberações “i” e “ii” acima; e (iv) a rerratificação da deliberação “vi” da ata da reunião do Conselho de Administração ocorrida em 14/12/2021, que aprovou
– no âmbito do financiamento junto ao Banco do Brasil, no valor de até R$ 274.179.982,11, por meio do repasse de
recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, para financiamento do Projeto Parnaíba VI – a constituição, pela Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”), de garantia real na forma de alienação fiduciária
de ações de emissão da Parnaíba II, para constar que a Cia. será a responsável por constituir a referida alienação
fiduciária de ações da Parnaíba II detidas pela Cia. (ao invés da constituição da referida garantia ser feita pela própria Parnaíba II, como constou na ata do dia 14/12/2021). Dessa forma, a redação da deliberação “vi” da reunião do
Conselho de Administração realizada em 14/12/2021 passa a possuir a seguinte nova redação: “(vi) a constituição,
(vi.1) pela Cia., de garantia real na forma de alienação fiduciária de parcela das ações de emissão da Parnaíba II
detidas pela Cia., correspondente à participação do Financiamento FDNE no valor total da dívida bruta da Parnaíba
II (“Alienação Fiduciária de Ações FDNE”), (vi.2) por Parnaíba II, de garantias reais na forma de a) alienação fiduciária de máquinas e equipamentos no âmbito do Projeto Parnaíba VI (“Alienação Fiduciária de Equipamentos”), e
(b.1) cessão fiduciária dos direitos creditórios de Parnaíba II decorrentes, relacionados e/ou emergentes dos contratos celebrados por Parnaíba II, atualmente e no futuro, para implantação do Projeto Parnaíba VI e comercialização
da energia do Projeto Parnaíba VI, (b.2) da autorização concedida pelo Ministério de Minas e Energia – MME à
Parnaíba II em relação ao Projeto Parnaíba VI, (b.3) dos seguros contratados por Parnaíba II e/ou por terceiros em
benefício da Parnaíba II no âmbito do Projeto Parnaíba VI, assim como suas respectivas renovações, endossos ou
aditamentos, e (b.4) das contas bancárias de movimentação restrita vinculadas ao Financiamento FDNE (“Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios FDNE”); e (vi.3) por Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. (“PGC”),
de garantia real na forma de hipoteca dos imóveis de propriedade da PGC em que se localiza o Projeto Parnaíba VI
(“Hipoteca FDNE” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações FDNE, a Alienação Fiduciária de Equipamentos FDNE e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios FDNE, “Garantias Reais FDNE”), para assegurar o fiel,
pontual e integral pagamento das obrigações assumidas pela Parnaíba II e pela Cia. no âmbito do Contrato de Financiamento FDNE”. RJ, 17/02/2022. Thiago Freitas - Secretário.

Financeiro 7

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

RELATÓRIO ANUAL DAS EMPRESAS
DO GRUPO NATURGY
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021
Lidando com a nova realidade

O ano de 2021 continuou com o cenário de pandemia, trazendo inúmeras dificuldades causadas pela
Covid-19, mas foi também um ano de boas notícias, como a comprovação da eficácia das vacinas.
No Brasil, a vacinação teve início em janeiro, intensificou-se nos primeiros meses do ano e, a partir do
segundo semestre, promoveu a redução de casos e a consequente queda em internações.
Ajustando-se a essa nova realidade, as empresas controladas pelo Grupo Naturgy no Brasil seguiram
com suas ações de apoio à comunidade e de manutenção do cuidado com seus colaboradores,
clientes, fornecedores e sociedade e de prevenção contra a Covid-19.
Com 94% dos colaboradores em regime de home office, desde março de 2020, a Companhia
conseguiu manter em 2021 a qualidade e a segurança na continuidade da prestação dos serviços
de distribuição de gás. Adotando planos de contingência, as áreas operacionais, que atuam no
monitoramento de toda a rede de gás canalizado e as equipes técnicas de atendimento continuaram
trabalhando. O fornecimento de Gás Natural Veicular (GNV) aos postos de abastecimento, também
se manteve sem paralisações.
Várias ações adotadas em 2020, visando minimizar os impactos e riscos da pandemia, foram
continuadas em 2021. Entre elas estão a doação de gás natural para hospitais que recebem vítimas
da Covid-19; a suspensão de cortes de fornecimento para residências, pequenos comércios, MEIs,
e serviços médico-hospitalares; a campanha de vacinação contra a gripe para colaboradores; a
transmissão de lives com profissionais especializados; além de disponibilizar um canal gratuito
de atendimento 24 horas para apoio à saúde emocional dos colaboradores, estagiários, jovens
aprendizes e de seus pais e dependentes.
O atendimento presencial nas agências físicas foi suspenso em 2020 e retomado em 2021,
gradualmente, conforme os planos de retorno determinados pelos governos dos estados. Todos com
estritas medidas de segurança sanitária, agendamento e horário reduzido.
O portal Minha Naturgy ampliou os serviços oferecidos, permitindo aos clientes resolver remotamente
grande parte de suas necessidades na empresa. Nas redes sociais, a Companhia também manteve
seu atendimento aos clientes de forma efetiva e rápida
Em outubro, a empresa lançou seu novo site, com um formato mais moderno e fácil, mobile friendly,

e com várias facilidades para os clientes, como o simulador de economia com o GNV e o mapa dos
postos, entre outros. Mais uma maneira de permitir aos clientes obter, de forma on-line, o acesso a
todas as informações da Companhia.

Cenário Macroeconômico
O ano de 2021 continuou impactado pela pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19). Ao longo
do avanço da vacinação no país, as atividades começaram a ser retomadas gradualmente, porém
abaixo do que se esperava. Consequentemente, a expectativa de retomada da economia, também
não se realizou.
O Ibovespa fechou 2021 em 104.822 pontos, acumulando uma queda de 11,92% ao ano, refletindo
uma maior rejeição ao risco, ante as incertezas locais em face do risco fiscal e do cenário político
conturbado, em um ano pré-eleitoral. Embora menor, foi a primeira queda anual da bolsa, desde 2015,
quando recuou em 13,31%.
O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou forte desempenho no primeiro trimestre de 2021, porém se
estagnou nos dois trimestres seguintes, com uma expectativa de fechamento do índice, divulgada no
Boletim Focus do Banco Central, de crescimento de 4,50% frente a 2020, ano em que o PIB recuou
um 4,1%, diante da crise econômica e sanitária causada pela Covid-19.
No mês de dezembro de 2021, o mercado de trabalho já apresentava recuperação indicando queda do
desemprego para o nível de 2019. De acordo com o IBGE, o desemprego caiu de 14,2% para 12,1%.
Contudo, o país ainda tem cerca de 13 milhões de desempregados e o rendimento médio também
sofreu uma redução de R$ 2.686,00 para R$ 2.449,00.
Em um ano marcado pela falta de chuvas e a ocorrência de geadas e ainda impactado pelos efeitos
da pandemia com o surgimento de novas variantes do coronavírus (apesar do avanço da vacinação),
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede oficialmente a inflação, encerrou
2021 em 10,06%, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografa e Estatística (IBGE). O
percentual é muito superior à meta de 3,75% do Governo e, também ao teto de 5,25% que havia sido
previsto para o ano.

Nesse cenário, o Banco Central passou a mirar uma taxa Selic recessiva, buscando sobretudo conter
a inflação. O indicador, que vinha num ritmo de queda acentuado nos últimos anos, batendo recordes
seguidos de baixas, saltou de 2,00% em 2020 para 9,25% ao final de 2021.
O dólar acumulou alta de 7,45% em 2021, subindo de R$ 5,20 ao final de 2020 para fechar o ano
cotado a R$ 5,58, impactado pelos riscos fiscais no Brasil e sinais de aperto monetário em países
desenvolvidos.

Missão, Visão e Valores

Ao final de novembro de 2021 a companhia atualizou seus conceitos de missão, visão e valores. Com
o conceito “transformamos juntos”, a empresa trabalha com o objetivo de transformar o mundo por
meio da energia, enfrentando com determinação os desafios da transição energética e atendendo
às demandas da sociedade e de nossos clientes, trabalhando com excelência, transparência e com
o talento de uma equipe comprometida. E queremos fazer isso juntos: com nossos funcionários,
clientes, acionistas e colaboradores.
Visão de Futuro: transformação do mundo por meio da inovação, proatividade e capacidade de
adaptação, enfrentando os desafios e impulsionando as oportunidades da transição energética, dos novos
modelos de negócios e da digitalização. Na Companhia, transformamos juntos, olhando para o futuro.
Movidos pela Excelência: transformação do mundo com liderança, determinação e melhoria
contínua, apostando na geração de valor a partir de cada um dos negócios e mercados, e respondendo
com rigor às expectativas de todas as partes interessadas. Na Companhia, transformamos juntos,
com excelência.
Orientado para as Pessoas: transformação do mundo com proximidade, transparência e
confiança, reforçando seu firme compromisso com as pessoas, os funcionários, clientes, acionistas,
colaboradores e a sociedade, transformando talento e paixão em impacto positivo. Na Companhia,
transformamos juntos, com nosso lado mais humano.
Um só Planeta: transformação do mundo com sustentabilidade, respeito e compromisso com o meio
ambiente, a sociedade e a governança corporativa, demonstrando ser uma empresa responsável,
que contribui de forma relevante para o progresso, bem-estar e futuro do planeta. Na Companhia,
transformamos juntos, por um mundo mais sustentável.

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - CÓDIGO CVM 01661-6

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG
Atividade Comercial
A área de concessão da empresa é composta pela região metropolitana do Rio de Janeiro. A
distribuição de gás é feita de três formas:
•
Com rede de gasodutos abastecida por gás natural recebido nos citygates;
•
Por meio do sistema estruturante de abastecimento no qual é construída uma rede interna
no município abastecida com Gás Natural Comprimido (GNC), através de uma base de
descompressão de gás natural;
•
Através do sistema de abastecimento ponto a ponto, no qual a entrega do gás é feita
individualmente a cada cliente.

Clientes atendidos
Apesar de o ano continuar impactado pela pandemia, ao longo de 2021, a Companhia continuou
captando novos clientes. Assim, mais de dez mil novas residências passaram a ser atendias pela
empresa. No segmento de GNV, mais 14 novos postos, também passaram a ser abastecidos nesse
ano, sendo dois postos, a mais do que em 2020, novamente superando a média de incremento nos
últimos dez anos (seis novos postos por ano). Além disso, passaram a ser abastecidos também 28
novos pontos comerciais. Esse crescimento demonstra o compromisso da Companhia de ampliar
o serviço de distribuição de gás, realizando investimentos que melhoram a infraestrutura da região
metropolitana do Rio de Janeiro.
No total, 10.871 novos clientes passaram a ser atendidos com gás natural em todos os municípios na área
de concessão da Companhia. Assim, ao final do ano, a empresa já atendia um total de 981.119 clientes.
Número de Clientes
Residencial
Comercial
Industrial
Geração Elétrica + ATR*
GNV
Total

2021
967.535
12.826
256
4
498
981.119

2020
956.705
12.798
257
4
484
970.248

Variação
10.830
28
-1
0
14
10.871

* ATR – Acesso de Terceiros à Rede

Evolução do número de clientes nos últimos 05 anos

1.000.000
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total de 65.087 atendimentos, volume 50% menor que nos anos anteriores à pandemia, reforçando
tendência de mudança no comportamento do cliente, que cada vez mais quer atendimento digital.
Atendimento digital: em 2021, a Companhia registrou forte aumento no atendimento digital. Por
intermédio do portal Minha Natugy foram contabilizados mais de 1,6 milhão de acessos ao longo do
ano para obter informações, acessar o atendimento de chat, gerar código de barras da fatura ou emitir a
segunda via da conta. Desse total, 466 mil acessaram a área privada de clientes para consultar histórico
de faturas, trocar o titular da conta, pedir gás para um novo endereço, atualizar cadastro, cancelar o
contrato de fornecimento ou parcelar contas em atraso. Houve também um incremento na adesão do
recebimento da conta por e-mail e a Empresa já tem mais de 593 mil inscritos na fatura on-line.
Formação da equipe de atendimento: buscando sempre a excelência no atendimento, foi feita
a formação de toda a equipe de atendimento durante o ano, buscando adaptação aos efeitos da
pandemia. Em 2021 a empresa realizou mais de 9.767 horas de formação para 225 operadores,
sendo em sua maioria por meio do Teams ou em formato EAD.
Diálogo com clientes: a empresa, também estreitou sua parceria com as instituições de amparo e
defesa ao consumidor e melhorou os prazos de atendimentos, participando de eventos como o Procon
Carioca (Municipal) e o Procon Estadual. Mediante uma escuta ativa das principais queixas de seus
clientes, a empresa formou uma série de grupos de trabalho que revisaram a jornada do cliente em
diferentes processos. Graças a esse trabalho e ao resultado das diferentes pesquisas realizadas
ao longo do ano, mais de 150 procedimentos de atendimento ao cliente foram revistos. O objetivo
foi tornar o atendimento cada vez mais simples, rápido e sem burocracia. Também foram revisadas
todas as respostas aos clientes, abolindo o envio de correspondência em papel e intensificando a
comunicação digital, por e-mail. Por meio da PA Controle, a empresa passou a controlar os prazos
de respostas das reclamações e dar feedback ao cliente durante todo o tempo de análise do seu
atendimento. Os clientes que não ficaram satisfeitos com o atendimento em primeiro nível, puderam
recorrer aos canais de segunda instância. No total, 12.606 atendimentos acionaram a empresa por
meio de suas redes sociais (6.125), Ouvidoria (5.658) e da Agenersa (832). Em todos esses canais a
Companhia atingiu 100% dos indicadores da Qualidade em relação aos prazos de resposta.

Atividade Técnica e Operações
Em 2021 foi dado prosseguimento ao programa de renovação de redes antigas da cidade. Foram
assentados 8.758,7 metros de rede e 285 ramais. Com a renovação das redes, substituindo-se dutos
de ferro fundido por polietileno (PE), já há alguns anos não é mais feita a manutenção com utilização
de líquido selante, que era aplicado nos dutos de ferro, evitando assim escapamentos de gás.
O objetivo prioritário desse trabalho, na linha de atuação da empresa, foi a segurança. Toda a rede
está dentro de padrões internacionais de segurança e de confiabilidade. A Companhia tem um sistema
de detecção preventiva e de inspeção constante que mantém os índices de segurança de acordo com
as mais eficientes referências internacionais e dentro dos objetivos e parâmetros fixados pelo grupo
controlador da empresa.
A rede de distribuição de gás canalizado da região teve uma ampliação de 45,06 km frente a 2020,
passando de 4.977,64 Km para um total de 5.022,70 km de extensão em 2021.
Parte dos investimentos realizados em renovação das redes de gás canalizado foi aplicada na
modernização e renovação de estações de regulagem e medição, nas quais não há histórico de
anomalias. Todas são blindadas, ventiladas, mapeadas e monitoradas pelo centro de controle da
empresa, que tem ainda um sistema de detecção preventiva para inspecionar constantemente a
rede de distribuição de gás da cidade. Por meio desse programa, é estabelecido o cronograma de
manutenções e renovações.
Renovação
Rede assentada
(metros)

Substituição de ramal
completo
(Nº de ramais)

2021

8.759

285

2020

17.675

750

900.000
2017

2018

2019

2020

Período

2021

Vendas de gás
As vendas médias diárias totais de gás natural atingiram 12.901,90 Mil m3/dia, apresentando um
grande aumento de 49,19% frente a 2020, quando somaram 8.647,8 Mil m3/dia.
Esse forte aumento das vendas totais de gás pela Companhia (49,19%) foi resultado especialmente
do acionamento de termelétricas ao longo do ano, impactado pela crise hídrica, decorrente da
menor quantidade de chuvas, o que resultou no pior nível de água dos reservatórios em 91 anos. Os
reservatórios de águas no Sudeste e Centro-Oeste chegaram a registrar armazenamento médio de
16,7% em outubro de 2021. Com isso, o governo acionou mais termelétricas para poupar água dos
reservatórios das hidrelétricas ao longo de 2021. As vendas para Geração Elétrica somaram 8.611,6
Mil m3/dia frente às vendas em 4.728,4 Mil m3/dia em 2020, com um crescimento de 82,13.
O mercado convencional, também apresentou recuperação nas vendas em quase todos os segmentos,
na comparação com 2020. Esse aumento foi puxado principalmente pelas vendas para os segmentos
comercial (+18,52%) e GNV (+ 11,58%), mercados impactados fortemente pelo cenário de pandemia
da Covid-19 no ano de 2020, seguidos pelo setor industrial (+7,24%). Somente as vendas de gás para
as residências se mantiveram praticamente em linha frente a 2020. Os resultados positivos decorrem
do esforço da companhia na captação de novos clientes combinado com a retomada gradual das
atividades comerciais e econômicas em 2021, após o avanço da vacinação e a consequente redução
de casos graves de Covid-19.
Vendas (mil m³/dia)

2021

2020

Residencial

334,5

337,8

-0,98%

Comercial

160,0

135,0

18,52%

Industrial

1.233,90

1.150,6

7,24%

Postos de GNV

2.651,90

2.296,0

11,58%

Total do mercado convencional

4.290,30

3.919,4

9,46%

Geração Elétrica + ATR*

8.611,60

4.728,4

82,13%

12.901,90

8.647,8

49,19%

Total

Variação %

* ATR – Acesso de Terceiros à Rede

Evolução do volume de vendas nos últimos 05 anos

10.000,0
9.000,0
8.000,0
7.000,0
6.000,0
5.000,0
4.000,0
3.000,0
2.000,0
1.000,0
0,0

8.747,00

8.611,60
7.056,00

4.325,30

5.857,20

4.459,80

4.728,40

4.461,90

3.919,40

4.290,30

Meio Ambiente e Segurança
A empresa mantém um Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e
Saúde do Trabalho, em conformidade com as normas internacionais ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018 e Empresa Saudável, respectivamente. Dessa forma, tem o compromisso de
desenvolver suas atividades tendo o foco na satisfação do cliente, sem causar danos ao meio
ambiente, nem à saúde e à segurança do trabalhador. No contexto dessa certificação, as regras
e práticas ambientais da empresa pautam suas ações visando, inclusive: garantir a prevenção de
contaminação mediante a melhoria continuada; o emprego das melhores técnicas disponíveis e o
controle e a minimização dos riscos ambientais.
Em 2021 a companhia passou por quatro auditorias: Auditoria Interna do Sistema Integrado de Gestão
– SIG, Empresa Saudável, Auditoria Ambiental Legal e Auditoria Externa de Empresa Saudável.
A empresa atua difundindo o conhecimento de temas e ações sustentáveis, de preservação e
proteção do meio ambiente e segurança, por meio de treinamentos e campanhas de conscientização,
envolvendo seus colaboradores e prestadores de serviços. Em 2021, mesmo com a adoção do
sistema de trabalho em home office, as ações se mantiveram com a realização de treinamentos
de meio ambiente sobre resíduos e sustentabilidade no canteiro de obras; e de segurança sobre
percepção de riscos e workshops de Normas Regulamentadoras (NR-10 e NR-35). Além disso foram
enviados diversos comunicados aos colaboradores visando conscientizar sobre temas ambientais e
de segurança.
São constantes também as ações de conscientização quanto ao uso de energia; utilização de
equipamentos elétricos mais eficientes; redução no consumo de diesel e gasolina da sua frota de
veículos; além da substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas LED, mais eficientes e o incentivo
ao uso de combustíveis mais limpos, como o GNV.
As emissões atmosféricas de carbono são uma das principais preocupações e focos de atenção.
Por isso, a empresa busca tornar seus processos e suas atividades cada vez mais eficientes. Uma
das ações contínuas adotadas é a renovação da sua rede de distribuição de gás, substituindo o ferro
fundido por polietileno (material mais eficiente e com menor fator de emissão).
Desde 2020, o Portal Energia Parceira incentiva a comunicação das empresas colaboradoras com a
companhia nos temas de Segurança e Saúde, difundindo boas práticas e expandindo o compromisso
da empresa com foco em acidente zero. O canal permite o compartilhamento de projetos e ações que
contribuem para uma rotina de trabalho mais segura. Em 2021, foram abertos mais de 20 fóruns de
discussão sobre segurança e publicadas no blog mais de dez matérias, que abordavam temas como
os cuidados no trabalho em altura, a direção defensiva, entre outros.
Entre 2015 e 2021, houve uma redução significativa de consumo de papel, mediante a substituição de
impressoras a jato de tinta/laser pelo uso de multifuncionais monitoradas em tempo real, com controle
de páginas impressas.
Em 2021, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, foi lançada a Cartilha de Sustentabilidade
com dicas sobre como ter uma vida mais sustentável, que está disponível no site da empresa para
leitura e upload.
No contexto da segurança, a certificação demonstra que a empresa implantou um Sistema de
Gestão de Segurança e Saúde do trabalho, que permite controlar seus perigos e riscos, além das
doenças ocupacionais, eliminar ou minimizar riscos às pessoas e a outras partes interessadas que
possam estar expostas aos eventos de SST associados a suas atividades, além de comprometer a
empresa com a melhoria contínua, seguindo, dessa forma, as diretrizes do Plano Compromisso com
a Segurança e a Saúde, que foca em quatro pontos de atuação: liderança, empregados, empresas
colaboradoras, instalações e processos, que alavancam e guiam a transformação cultural interna.
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Geração Elétrica

Regulação
Revisão de Tarifas para o Quinquênio 2018-2022
A proposta da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2018-2022) foi enviada no segundo semestre de 2017
à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa),
conforme procedimento previsto no contrato de concessão firmado com o Estado do Rio de Janeiro.
Em 10/03/2021, em sessão regulatória pública, a Agência Reguladora julgou o processo referente à 4ª
Revisão Tarifária, no qual o Conselho Diretor do órgão aprovou por maioria de votos uma redução na
ordem de 13% na margem tarifária da Concessionária. Em 24 de março foi publicada no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ a Deliberação do órgão com a referida decisão. Na mesma
data, a Companhia divulgou um Fato Relevante comunicando a decisão ao mercado. Em 26/03/2021,
a Empresa divulgou novo Fato Relevante informando o recebimento do Ofício AGENERSA/SECEX
SEI N°316, comunicando sobre a nova decisão do Conselho Diretor da Agenersa de suspender os
efeitos e prazos processuais da Deliberação nº 4.198/2021, na qual determinou a redução da margem
tarifária. Em 14 de junho de 2021, foi publicada no DOERJ a decisão da AGENERSA por manter
os efeitos suspensos da referida Deliberação, restabelecendo os prazos processuais das decisões
constantes da mesma. Em 21/06/21, a Concessionária apresentou seus Embargos de Declaração em
face do contido na referida Deliberação. Até o momento não há definição da AGENERSA quanto aos
Embargos apresentados.
Contrato de suprimento de gás
O contrato de fornecimento de gás natural celebrado entre a Petrobras e a Companhia tinha
vigência até 31/12/2021. Atendendo à determinação regulatória, a Empresa realizou em setembro
de 2021 a Chamada Pública para aquisição de gás natural, para o período de 2022 a 2024, porém
não houve uma oferta elegível. Assim, a Companhia iniciou negociações para um novo contrato
com a Petrobras, com vigência até 31/12/2025. Foram feitas também negociações bilaterais com
outros supridores de gás, visando: diversificar o portfólio, assegurar quantidades complementares
com preços mais econômicos e, assim, reduzir o custo médio da Distribuidora. No entanto, não foi
identificada oferta de gás firme que permitisse a diversificação do portfólio.
Adicionalmente, considerando os preços ofertados, a Companhia, assim como a Assembleia
Legislativa deste Estado e o Poder Executivo Estadual, buscou a intervenção do Poder Judiciário,
obtendo decisão liminar que determinou a extensão dos termos e das condições do contrato atual, até
que haja manifestação do CADE ao pleito levado pela Distribuidora, assim como a integral abertura
do mercado de gás.
Serviço a Clientes
A Companhia deu continuação a uma série de ações alinhadas com o seu compromisso de colocar o
cliente no centro de seu modelo de negócio. Como fator-chave de sustentabilidade, a empresa atuou
alinhada com os seguintes princípios de sua responsabilidade social corporativa:
•
Os clientes estão no centro do que fazemos;
•
Tratamos os nossos clientes como gostaríamos de ser tratados;
•
Gostamos de inovar para fazer o dia a dia mais fácil para nossos clientes.
Volume de atendimento no ano: por meio da central de atendimento telefônico, que funciona 24
horas, todos os dias da semana, agências presenciais, chat e e-mail, a empresa registrou um total de
1,2 milhão de contatos. O call center fechou o ano com um total de 682 mil chamadas de clientes. O
chat foi o segundo canal mais procurado pelo cliente, contabilizando 262.053 atendimentos ao longo
do ano e com 93% de aprovação dos clientes. As agências presenciais fecharam o ano com um

A natureza da atividade de distribuição de gás canalizado depende em grande parte da realização
de obras de infraestrutura, tanto para a expansão das redes (construção de novos dutos) como para
a sua manutenção e conservação. Em 2020, por conta da pandemia causada pela Covid-19, uma
forte redução do volume de obras foi inevitável. Assim, naquele ano foram priorizadas as obras para
manutenção e conservação das redes, visando sobretudo garantir a segurança na distribuição de gás,
que é um dos mais importantes pilares da prestação de serviços.
Em 2021, apesar de a pandemia continuar impactando o cenário de saúde em todo o país, a retomada
gradual das diversas atividades econômicas, em destaque as atividades comerciais, possibilitou à
Companhia retomar investimentos em expansão de redes, embora ainda com bastante precaução
e cuidado com a saúde e segurança dos colaboradores que atuam diretamente em obras. Assim,
ao longo do ano, foram investidos R$ 48.598 mil em expansão de redes, ampliando-se a rede de
distribuição em 45,06 km.
Mantendo-se o compromisso e a responsabilidade com a segurança e qualidade dos serviços
prestados pela Companhia, a maior parte (cerca de 53%) dos investimentos realizados no ano, no
montante de R$ 73.345 mil, continuou sendo destinada à Conservação e Renovação de Redes. As
obras continuaram sendo feitas observando-se as medidas sanitárias e de segurança necessárias,
conforme as regras determinadas pelo governo, sobretudo nas esferas municipal e estadual.
A empresa investiu em 2021 um total de R$ 139.597 mil, mantendo o nível de investimento em linha
com o ano anterior.
Investimentos (R$ Mil)

2021

2020

R$

Expansão

48.598

43.876

4.722

Variação %
10,76%

Renovação

73.345

83.842

- 10.497

-12,52%

Outros Investimentos*

17.654

15.382

2.272

14,77%

Total

139.597

143.100

- 3.503

2,45%

* Tecnologia da Informação/Frota/Instalações/Outros

Evolução dos Investimentos Operacionais nos últimos 05 anos
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Na sua atuação com foco na celebração de acordos judiciais, especialmente nos Juizados Especiais
Cíveis, em 2021 a Companhia obteve uma redução de custos de aproximadamente R$ 4,5 milhões,
tendo por parâmetro os valores das causas nos 343 processos em que se concluíram os acordos. Com
relação aos acordos (judiciais e extrajudiciais) visando à recuperação de dívidas, valores associados à
reparação de avarias causadas por terceiros na rede de distribuição, e casos de recuperação judicial,
o montante recuperado em 2021 chegou a cerca de R$ 1 milhão.
A Área de Compliance realiza a gestão e o monitoramento do Canal de Denúncias desde 2019,
possibilitando o registro e tratamento de denúncias relacionadas às violações ao Código de Ética, à
Política Anticorrupção, à Política de Compliance e à Política de Conflito de Interesses da Companhia,
de forma autônoma, garantindo a confidencialidade e o anonimato dos denunciantes. Dados de 2021
indicam que o Canal do Código de Ética se mostra eficaz e confiável, considerando a expressiva
adesão e confiança dos denunciantes. Ao longo do ano, o canal não recebeu reclamação de
consumidores, apontando uma maturidade em seu uso. Foram feitos treinamentos on-line relativos ao
Programa de Compliance ao Código de Ética. A Companhia também iniciou comunicações internas e
externas sobre o Programa de Privacidade e Segurança da Informação, além de treinamento massivo,
por meio de lives e cursos on-line para colaboradores e fornecedores, em atendimento à Lei Geral
de Proteção de Dados.
Vale destacar que, desde 2016, a empresa já tinha orientações especificas quanto à proteção de dados
pessoais, principalmente no tocante aos seus parceiros e fornecedores. Desde 2018, a Companhia
vem diagnosticando e implementando medidas de adequação à LGPD, como a divulgação da Política
Global de Proteção de Dados Pessoais e a Governança em Privacidade. Em atenção às políticas da
Companhia, todos os fornecedores foram contatados para reafirmarem seus compromissos com o
Programa de Compliance e de Privacidade, além do sigilo e da confidencialidade das informações,
quanto aos dados pessoais tratados.
A companhia fez operações, em conjunto com a Polícia Civil (DDSD - Delegacia de Defesa dos Serviços
Delegados), com o objetivo de combater o furto de gás, corrigindo irregularidades e implementando
atividades de caráter pedagógico e preventivo, visando evitar novos desvios. Em 2021, foram
identificadas e desfeitas 172 irregularidades e realizadas 26 prisões em flagrante pela polícia.
Embora este ano a Agenersa tenha recorrido da decisão que concedeu tutela provisória para a
Companhia, na ação proposta em 2020, visando à implementação da revisão automática e imediata
da tarifa de gás natural a partir de 01/11/2020, a agência reguladora ainda não conseguiu revertê-la.
Ao final de 2020, a Agenersa havia negado a revisão da tarifa, prevista no contrato de concessão, que
implica o pass trough do custo do gás, alegando, equivocadamente, desacordo com a lei 8.769/20.
A decisão judicial possibilitou o repasse às tarifas conforme pleiteado. Após essa decisão, ao longo
de 2021, a Companhia recebeu sete demandas de postos de combustíveis e duas dos Sindicatos do
Comércio Varejista e de Lubrificantes, pleiteando que o reajuste fosse aplicado apenas a partir da
decisão que deferiu a tutela e não a partir de 01/11/2020. Essas ações estão em curso.
Após julgamento, no início de 2021, do processo da 4ª Revisão Quinquenal Tarifária (ciclo 20182022), que está em curso, perdeu o objeto a tutela pleiteada, em 2020, em ação judicial proposta
pela Companhia em face da Agenersa, que visava afastar deliberações da Agência em processo
regulatório o qual apurou o cumprimento de obrigações constantes do 3º Termo Aditivo ao Contrato de
Concessão e que impactavam na 4ª Revisão Tarifária.
O pedido do Estado do Rio de Janeiro (ERJ), em ação judicial proposta em 2020 em face da
Companhia, foi julgado improcedente em primeira instância. Foi reconhecida na sentença a boa-fé da
Companhia; a má-fé do ERJ por pretender obter vantagem indevida após já ter recebido as parcelas
previstas no 3° Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; e a necessidade de respeitar o acordo
firmado na oportunidade da assinatura do referido Aditivo, que não previa atualização monetária e
autorizava a compensação de créditos da Companhia. O ERJ recorreu da decisão, cujo processo terá
seguimento. Na ação judicial, o ERJ cobra cerca de R$ 40 milhões, referentes: (i) à atualização de
valores de duas parcelas previstas no 3° Termo Aditivo do Contrato de Concessão; (ii) aos créditos
compensados no pagamento da terceira parcela prevista no Aditivo, pela Companhia, em face do ERJ
(pelo fornecimento não pago de gás para diversos órgãos públicos estaduais); e (iii) o custo financeiro
pela antecipação do pagamento da terceira parcela do referido Aditivo.
No final do mês de dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)
concedeu liminar à ação judicial proposta pela Companhia para evitar o reajuste no custo de aquisição
do gás (molécula e transporte), vendido pela Petrobras à distribuidora, previsto para incidir a partir de
1° de janeiro de 2022. A decisão do MM. Juiz Carlos Alberto Machado determina que o atual preço de
venda do gás seja mantido pela estatal, pelo prazo de 12 meses, sob pena de multa diária, que pode
chegar até R$ 100.000,00.
O TJRJ, também concedeu liminar à ação civil pública impetrada pela Alerj em defesa dos
consumidores do estado, impedindo o aumento da Petrobras de 50% no preço do gás fornecido à
distribuidora. A liminar concede a manutenção das condições dos contratos atuais de fornecimento e
preço, até que o CADE aprecie a representação ofertada pela Companhia e que sejam reguladas as
condições de acesso ao mercado de gás, permitindo assim a instauração de plena concorrência no
fornecimento de tal insumo.
O ERJ também obteve decisão liminar, proferida pelo MM. Juiz Carlos Alberto Machado, no Plantão
Judiciário do Recesso. O pedido do Estado, na ação judicial em face da Petrobras, baseia-se no
argumento de que a distribuidora depende da estatal, única produtora e transportadora de gás natural
capaz de atender à demanda do estado. Valendo-se de sua posição de monopólio, condiciona a
renovação dos contratos de fornecimento de gás com vencimento em 31/12/2021 ao aumento
excessivo do preço do gás em 50% sobre o preço atual. O ERJ alegou ainda que a conduta da estatal
repercute direta e imediatamente no contrato de concessão em vigor com a distribuidora. A decisão
judicial teve em conta o legítimo interesse do Estado na prestação adequada e contínua do serviço,
além da modicidade no valor da tarifa a ser cobrada dos consumidores. Assim, a decisão determinou
a manutenção do contrato vigente entre a Companhia e a Petrobras, mantendo-se o preço atual de
venda do gás pelo período de 12 meses, sob pena de multa diária no valor limitado a R$ 100 mil. A
FIRJAN figura no processo como amicus curiae com o objetivo de cessar o abuso do poder econômico
e prejuízo à concorrência.
É necessário destacar que o custo da compra de gás, assim como impostos, são repasses. Eles
não trazem nenhum ganho para a concessionária, que tem sua margem regulada pela Agência
Reguladora estadual, a Agenersa, e, ao contrário, impactam na competividade nos mercados
automotivo, residencial, industrial e comercial.
A Companhia e a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás)
já haviam ingressado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) com pedido de
medida cautelar para a manutenção do contrato de fornecimento vigente até 31/12/2021, até que
sejam definidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) questões de infraestrutura que possibilitem
a oferta do produto às distribuidoras no livre mercado. O intuito é que seja possível adquirir o gás a
preço competitivo de fontes concorrenciais. O requerimento no CADE ainda não foi pautado e trata de
apuração de abuso de poder econômico e prática lesiva à livre concorrência por parte da Petrobras.

Sumário Financeiro
Houve um importante crescimento dos resultados de 2021, principalmente pelo incremento das vendas
de gás no ano (+49,19%), frente ao ano de 2020, fortemente impactado pelo cenário de pandemia.
Conta de Resultados
(R$ mil)

2021

2020

Variação
(R$)

Variação
(%)
38,57%

Receita líquida de vendas e serviços

4.413.489

3.184.991

1.228.498

Lucro bruto

1.168.411

1.045.847

122.564

11,72%

914.081

750.778

163.303

21,75%

Lajida (Ebitda)
Lucro operacional

772.542

611.788

160.754

26,28%

Lucro líquido do exercício

474.824

352.075

122.749

34,86%

Margem Bruta

26,47%

32,84%

LAJIDA

2021
914.081

2020
750.778

Variação
(R$)
163.303

Variação
(%)
21,75%

Lajida (R$ mil)
Lucro líquido do exercício

474.824

352.075

122.749

34,86%

Tributos sobre o lucro (IR/CSLL)

231.291

169.222

62.069

36,68%

Resultado financeiro

66.427

90.491

-24.064

-26,59%

Depreciação e amortização

141.539

138.990

2.549

1,83%

A informação relativa ao Ebitda/Lajida está de acordo com a forma de cálculo determinada pela
Instrução Normativa 527/2012 CVM.

Resultado Financeiro
Destaca-se o aumento da taxa Selic, pelo Banco Central, de 2,00% para 9,25% em 2021, que buscou
sobretudo conter a inflação ao longo do ano, o que impacta no custo financeiro dos empréstimos e
financiamentos bancários indexados à Selic. Parte desse impacto é compensada pela rentabilidade,
também indexada à Selic, dos recursos financeiros mantidos em caixa pela Companhia.
Assim, o resultado financeiro apresentou, em 2021, o valor negativo de R$ 66.427 (expurgado o JCP),
frente ao valor de R$ 90.491 em 2020.
O endividamento da empresa, que era de 42% em 2020, passou para 49% em 2021.

Financiamentos
Ao longo de 2021 a empresa manteve a estrutura de financiamentos necessários à realização dos
seus investimentos e cumprimento de suas obrigações. Apesar do cenário adverso atravessado no
ano, impactado pelos efeitos da pandemia, a Companhia adotou medidas conservadoras visando à
proteção do caixa, com a renovação de linhas de crédito que tinham vencimento no curso de 2021.
Nesse sentido, a Empresa não enfrentou dificuldades em razão de sua solidez e da boa classificação
de risco avaliada pelo mercado.
Para 2022, a meta é a manutenção da busca contínua das melhores condições de financiamento.

Remuneração aos acionistas

274.318

100.000

Gestão jurídica

2018

2019

2020

2021

No dia 09 de dezembro de 2021, foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas –
AGE o pagamento dos juros sobre capital próprio, no valor bruto de R$ 49.498.508,57 (0,19065347
bruto por ação), o que representará, após impostos, juros líquidos no valor de R$ 42.734.372,43. O
pagamento será efetuado, em parcela única no dia 27 de julho de 2022, a todos os acionistas titulares
das ações da Companhia na data de sua aprovação pela AGE.
O dividendo mínimo obrigatório, no valor de R$ 75.971.643,04, foi registrado de forma a atender ao
disposto no Estatuto da Companhia, que estabelece uma distribuição mínima de 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido do exercício, após as deduções previstas em lei.
O saldo remanescente, no valor de R$ 349.353.910,26, permaneceu no patrimônio líquido da
Companhia e terá a destinação atribuída pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser realizada no
mês de abril de 2022.
Na mesma AGE, foi aprovada uma distribuição de dividendos, mediante a reversão de reserva de
lucros, no montante de R$ 254.987.655,33 (R$ 0,98213631 bruto por ação), cujo pagamento foi
efetuado em parcela única no dia 20 de dezembro de 2021 aos acionistas titulares das ações da
Companhia na data de sua aprovação pela AGE.
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Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - CÓDIGO CVM 01661-6

Responsabilidade Social Corporativa
Principais indicadores CEG

2021

Quadro de Pessoal/Número de funcionários

321

361

59/41

60/40

Total de diretivos*

33

31

Mulheres em postos diretivos

15

14

Gastos de Pessoal (Milhões R$)

106

108

Homens/Mulheres (%)

2020

Horas de treinamento por empregado

18

17

Investimento em formação anual (Mil R$)

270

324

*Diretivos = diretores e gerentes
Desde março de 2020, 94% dos funcionários trabalham em regime de home office, com exceção
daqueles que realizam atividades essenciais. Foram mantidas a boa produtividade e a garantia da
continuidade do negócio como empresa de serviços essenciais.
Com o objetivo de controle e monitoramento de saúde física e mental, destacam-se as seguintes ações:
•
Estratégia: comitês Covid-19 de seguimento e protocolo de atuação;
•
Monitoramento de saúde física e mental: ferramenta de monitoramento semanal do estado
de saúde física e emocional; APP de Saúde para monitoramento de empregados em atividades
presenciais essenciais; e monitoramento de colaboradores vacinados contra a Covid-19;
•
Ações de suporte e prevenção: canal de apoio à saúde emocional para empregados e
familiares; ginástica laboral remota; ações recorrentes de comunicação interna, engajamento
e liderança; consultoria de ergonomia; equipamentos de auxílio para empregados em trabalho
remoto; fornecimento de equipamentos de proteção individual e medidas de distanciamento para
empregados em serviços essenciais (kits prevenção contra a Covid-19); veículos dedicados a
empregados em atividades essenciais; e campanha de vacinação contra a gripe.
Em 2021, a Companhia elaborou um plano para a retomada das atividades presenciais em 2022,
adequando as suas instalações, transformando em um espaço mais moderno, flexível e sustentável.
Esse plano estabelece medidas de prevenção para preservação da saúde, tais como: modelo híbrido
de trabalho, distanciamento das mesas de trabalho, medidas de higiene e proteção, revezamento das
equipes na unidade de trabalho, entre outras.
Ações de Desenvolvimento:
•
Diversidade: desde agosto de 2021 a Companhia vem aprofundando conteúdos sobre Diversidade
e Inclusão, compartilhando temas e atividades relevantes que dizem respeito a todos nós como
indivíduos, sociedade e empresa. O objetivo é gerar uma reflexão ampliada e apoiar em uma
transformação cultural e social em que as diferenças trazem inovação, criatividade e inclusão;
•
Novo Modelo de Liderança: o novo Modelo de Liderança do Grupo tem como pilares as
PESSOAS, as RELAÇÕES e os RESULTADOS. E foi desenhado para dar uma resposta ágil a
novos desafios e exigências, ganhando competitividade e diferenciação.

Relacionamento com a Sociedade
A CEG é uma empresa ciente da importância de suas ações sobre as pessoas e o entorno de onde
realiza sua atividade e assume uma série de compromissos que garantem o bem-estar das pessoas
e dos ambientes com os quais tem contato. Trabalha para entregar à sociedade um apoio efetivo no
que diz respeito à sua responsabilidade social corporativa.
Em 2021, apesar de ainda estar sob o impacto da pandemia, a empresa apoiou projetos relevantes
para o Estado e a Cidade do Rio de Janeiro. Entre as iniciativas, destacam-se:
Formação de jovens em auxiliar de cozinha. Nesse ano, mais uma turma se formou por intermédio
do projeto de gastronomia da empresa, o Energia do Sabor, em parceria com a Unilasalle. A CEG
apoiou a formação de dez jovens de baixa renda, do entorno da universidade, no curso de auxiliar de
cozinha. Os alunos se dividiram em duplas e prepararam pratos que foram avaliados em um evento
estilo Masterchef, com os professores Jardelino Menegat, reitor da universidade, Henry Júlio Kupty,
pró-reitor de Desenvolvimento da Unilasalle, e os chefs Silvia Paludo e Bruno Marasco como jurados.
O projeto Energia do Sabor existe há dez anos e já formou mais de 150 jovens de baixa renda, entre 17
e 25 anos, em cursos de padeiro, cozinheiro internacional, pâtisserie e auxiliar de cozinha. O retorno
de empregabilidade é de praticamente 100%. Os alunos são absorvidos facilmente pelo mercado de
trabalho, pois os próprios restaurantes já procuram a Unilasalle para captação de talentos.
A turma mais recente de auxiliar de cozinha, também com dez alunos, começou em outubro/2021 e
tem previsão de formatura para março/2022.
Projeto Energia para Crescer em formato digital. O projeto Energia para Crescer acontece no
Brasil desde 2010 e já passou por 262 instituições de ensino, foi assistido por 85 mil alunos num total
de 607 apresentações, que aconteceram em 23 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Com ele,
a Companhia busca dotar os jovens de consciência crítica sobre o uso dos recursos ambientais e
das fontes de energia. O objetivo é contribuir para a construção de uma geração futura mais atuante,
multiplicadora de boas práticas ambientais.
Devido à pandemia, a iniciativa foi retomada em 2021 em um novo formato, com apresentações
on-line. Tanto os estudantes quanto os professores ficam encantados com a didática do projeto, que
apresenta primeiro uma peça sobre dois adolescentes que vão parar no Tempo dos Dinossauros

e logo após uma videoaula divertida sobre as fontes de energia e sustentabilidade, além de um
e-book com jogos. Por fim, é realizado um bate-papo virtual dos atores com os alunos, a respeito das
questões ambientais e do uso seguro do gás natural.
A sexta edição do projeto “Manual para o Futuro Legal” fez 20 apresentações em instituições de
ensino do Rio de Janeiro, para crianças com idade entre 6 e 10 anos.
Rio Gastronomia. A Companhia patrocinou pelo 11º ano consecutivo o maior evento de gastronomia do
país, o Rio Gastronomia. Depois de acontecer de forma totalmente virtual em 2020, o evento retornou
presencialmente, em dezembro, desta vez no Jockey Club do Rio de Janeiro. Como nos anos anteriores,
o evento teve aulas, bate-papos, degustações, presença de chefs nacionais e internacionais, filiais
dos melhores restaurantes, bares, food trucks e food bikes da cidade, feira de cachaça e de produtos
artesanais, além de atividades infantis e shows com nomes da música brasileira.
Entre os restaurantes participantes, filiais dos renomados Gruta de Santo Antônio, QuiQui, Gero,
Escama, Pedro de Artagão, Lasai, Giuseppe Grill, Mamma Jamma, Teva, entre outros, ofereceram
versões pockets de seus cardápios, além do prato Rio Gastronomia.
Com uma programação extensa, o evento teve aulas de chefs famosos, como o francês Claude
Troisgros; a carioca Kátia Barbosa, entre outros.
O Rio Gastronomia seguiu os protocolos sanitários contra a Covid-19 elaborados em parceria com o
Hospital Sírio-Libanês e com autoridades de saúde. Também foi exigido o passaporte da vacina, com
documento de identificação, para entrada no evento.
Feira da Providência. A tradicional Feira da Providência completou sua 60ª edição em 2021 e, pela
primeira vez, teve patrocínio da Companhia. O evento contou com uma programação recheada de
shows, apresentações, intervenções artísticas, games, ações para o público infantil, talks temáticos,
entre outras atrações. Tudo isso somado a sua proposta original: uma viagem cultural por estados e
países por meio da gastronomia, do artesanato, folclore e das tradições.
A feira é uma das principais fontes de receita do Banco da Providência, que desenvolve projetos
de capacitação profissional e geração de renda para milhares de pessoas em 30 comunidades do
Rio de Janeiro.
Em 2021, o evento foi dividido em dois setores temáticos: o “Brasil” e o “Mundo”. O Setor Brasil,
composto por expositores nacionais, separados pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste
e Norte, além de uma área formada por expositores artesanais. Já o Setor Mundo foi composto por
expositores internacionais, agrupados por América, Europa, Ásia e África.
Lançamento Stock Car 2022. Buscando apoiar iniciativas que fortaleçam a geração de empregos e o
desenvolvimento turístico e de serviços do estado, após um ano de pandemia, a Companhia patrocinará
etapa inédita da Stock Car na cidade. O projeto, que acontecerá em uma das pistas do Aeroporto do
Galeão, foi lançado em dezembro de 2021 e vai movimentar a cidade no dia 10 de abril de 2022.
O evento representa um retorno do automobilismo ao Rio de Janeiro, após dez anos da última corrida
que aconteceu na cidade. A iniciativa marca também as comemorações dos 70 anos do RIOGaleão,
inaugurado em 1º de fevereiro de 1952.
Seminário GNV Sindirepa. O Seminário Nacional do GNV, já em sua quarta edição, reuniu em 2021
especialistas do setor de gás e convidados para debater sobre o GNV na retomada econômica e
sustentável para o setor de mobilidade.
O Seminário é um importante momento de troca de informações e ideias para o desenvolvimento do
GNV no Estado do Rio, o maior produtor de gás do país, com 1,3 milhão de veículos convertidos.
Estiveram presentes, além da presidente da Companhia, Katia Repsold, o presidente do Sindirepa
(Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro) e vice-presidente
da Firjan, Celso Mattos; a diretora de Estudos de Petróleo e Gás Natural na Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), Heloisa Borges Esteves; além de outras autoridades do setor.
O painel de debate contou ainda com a participação do coordenador de Relacionamento Estratégico
Petróleo e Gás da Firjan, Fernando Montera; e mediação do vice-presidente da ABiogás (Associação
Brasileira do Biogás), Gabriel Kropsch. Participaram remotamente representantes do Ministério da
Economia e da Casa Civil do Rio Grande do Sul.
Durante o encontro, Celso Mattos, Karine Fragoso, diretora da Onip e gerente de Petróleo, Gás e
Naval da Firjan, e Gabriel Kropsch assinaram o termo de criação do Comitê Nacional do GNV.
Promovido pela empresa, o Seminário Nacional do GNV acontece anualmente e é uma iniciativa do
Sindirepa, com apoio da Firjan.
Curso Técnico de Audiovisual e Informática. O apoio a projetos educacionais é um dos pilares
das iniciativas de ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) na Companhia. Em
parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), a empresa continuou
patrocinando a segunda turma do Curso Técnico de Audiovisual e Informática.
Com duração de um ano, o curso reúne 25 jovens, entre 14 e 18 anos, moradores de comunidades
próximas à universidade, que fica na Gávea e que estejam cursando o Ensino Médio de alguma escola
pública do entorno. Ao todo, serão quatro turmas do curso. A primeira turma se formou em 2019,
quando a parceria foi iniciada. Por conta da pandemia, em 2021 o curso foi paralisado e a segunda
turma, que já estava em andamento, retornará em fevereiro de 2022.

Prêmios, certificações e destaques

Os prêmios falam muito sobre os produtos ou serviços de uma empresa e comprovam sua
credibilidade. O maior compromisso da Companhia é fornecer um serviço da mais alta qualidade e
segurança para os clientes, e o reconhecimento ao trabalho realizado mostra que a empresa está
no caminho certo. A empresa já recebeu, desde 2010, mais de 50 prêmios por excelência e projetos
socioambientais. Em 2021, destacaram-se os seguintes:
•
Prêmio Líderes Unidades do Brasil 2020. A presidente da Companhia, Katia Repsold,
recebeu o prêmio Líderes Unidades do Brasil 2020, concedido pelo Lide - Grupo de Líderes

2021

Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes (Nota 7)
Ativos fiscais diferidos (Nota 9)
Tributos a recuperar (Nota 8)
Depósitos judiciais (Nota 12)

2020

196.873
680.046
3.688
11.784

311.191
460.714
3.008
27.963

4.363
1.217
5.871
903.842

633
8.115
811.624

2021

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (Nota 15)
Obrigações por arrendamento (Nota 14.2)
Empréstimos e financiamentos (Nota 16)
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher (Nota 17)
Imposto de renda e contribuição social
a pagar (Nota 17)
Obrigações com fundo de pensão (Nota 20)
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 19)
Demais contas a pagar
Não circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 16)
Obrigações com fundo de pensão (Nota 20)
Obrigações por arrendamento (Nota 14.2)
Obrigações setoriais (Nota 8a)
Provisão para contingências (Nota 21)

1.732
2.226
279.918
268.602
240.971
1.631
Total do passivo
84.649
84.665
Patrimônio líquido (Nota 19)
607.270
357.124
Capital social
380
380
Reserva de capital
Reservas de lucros
2.220.361
2.228.950
Outros resultados abrangentes
7.745
14.148
Resultado do período
2.228.486
2.243.478
Total do patrimônio líquido
3.739.598
3.412.226
Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Investimentos
Intangível (Nota 13)
Direito de uso (Nota 14.1)
Total do ativo

2020

485.298
3.116
588.979
8.140
65.629

287.202
4.231
415.629
8.922
51.313

81.415
81.233
118.761
20.671
1.453.242

80.119
75.121
88.066
12.403
1.023.006

600.804
186.969
7.227
239.264
231.312
1.265.576
2.718.818

759.511
175.187
11.028
249.385
1.195.111
2.218.117

644.460
2.194
478.931
(104.805)
1.020.780
3.739.598

644.460
2.194
642.197
(94.742)
1.194.109
3.412.226

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Capital
Social
644.460
-

Reserva de capital
- incentivos fiscais
2.194
-

Reserva
especial
254.988

Legal Expansão
Em 31 de dezembro de 2019
128.893
684
Lucro líquido do exercício
Despesas com fundo de pensão
Dividendos aprovados em AGOE (abril/2020)
Destinação do lucro:
Reserva legal
Juros sobre o capital próprio (R$ 181,05 por lote de mil ações)
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 182,71 por lote de mil ações)
Destinação de resultado a definir em AGOE (abril/2021)
Em 31 de dezembro de 2020
644.460
2.194 128.893
684
254.988
Aumento de Capital
Lucro líquido do exercício
Despesas com fundo de pensão
Dividendos aprovados em AGOE (abril/2021)
Dividendos aprovados em AGE (dezembro/2021)
- (254.988)
Destinação do lucro:
Juros sobre o capital próprio (R$ 190,65 por lote de mil ações)
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 292,60 por lote de mil ações)
Destinação de resultado a definir em AGOE (abril/2022)
Em 31 de dezembro de 2021
644.460
2.194 128.893
684
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros
Dividendo
Lucros
adicional proposto acumulados
254.988
352.075
(254.988)
-

Outros
resultados
abrangentes
(118.183)
23.441
-

Total
913.036
352.075
23.441
-

257.632
257.632
(257.632)
-

(47.005)
(47.438)
(257.632)
474.824
-

(47.005)
(47.438)
(94.742) 1.194.109
474.824
(10.063)
(10.063)
(257.632)
(254.988)

349.354
349.354

(49.499)
(75.971)
(349.354)
-

(49.499)
(75.971)
(104.805) 1.020.780

As análises realizadas pela administração da Companhia não identificaram mudanças nos fatos
e circunstâncias econômicas atuais, bem como impactos diretamente atribuíveis ao surto da
COVID-19 que indicassem a necessidade de fornecimento de divulgações adicionais de modo
a garantir que as informações prestadas refletissem a realidade econômica da Companhia.

Informações gerais
A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro S.A. - CEG (“CEG” ou “Companhia”) tem
como objetivo, no âmbito de sua concessão, operar os serviços públicos de gás, de qualquer
tipo e origem, no Estado do Rio de Janeiro e explorar, com exclusividade, a distribuição de gás
canalizado, bem como todos os subprodutos resultantes pelo período de 30 anos contados a
partir de 21 de julho de 1997 (data da privatização), prorrogáveis a critério exclusivo do Governo
do Estado do Rio de Janeiro por igual período de tempo e por uma única vez.
A Companhia é uma sociedade anônima sediada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, controlada pelo Grupo Naturgy Energy Group, cuja sede temporariamente
está localizada em Madri - Espanha, e está registrada na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.
A área de concessão da CEG inclui a cidade do Rio de Janeiro e os seguintes municípios que
integram a sua região metropolitana: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí,
Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi,
Queimados, São Gonçalo, Tanguá, Seropédica e São João de Meriti.
De acordo com o Edital de Venda PED/ERJ nº 02/1997 e com o contrato de concessão, a
CEG deverá cumprir determinações requeridas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro
(Poder Concedente). O não cumprimento das referidas determinações sujeitará a Companhia a
penalidades que vão desde a advertência até a extinção da concessão.
As principais determinações são:
• Realizar, por sua conta e risco, as obras ou outras intervenções necessárias à prestação
dos serviços concedidos, mantendo e repondo os bens e operando as instalações e
equipamentos, de modo a assegurar a qualidade dos serviços;
• Manter as instalações e equipamentos existentes e futuros, promover o registro e inventário
permanente dos bens vinculados à concessão, zelando pela integridade desses;
• Manter cobertura de seguros, por valores adequados de reposição, dos bens vinculados à
concessão, contratando, pelo menos, os seguros de danos materiais e de responsabilidade
civil por danos causados a terceiros;

Em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foi observado como possível
impacto, considerando a dificuldade em dissociar as operações normais e àquelas incrementais
relacionadas à pandemia, o aumento das perdas de crédito nos mercados com restrição
temporária de cortes de fornecimento quando comparado ao período inicial de 2020 - prépandemia - conforme evolução observada na nota explicativa nº 7 - Contas a receber de clientes.
A Administração entende que as medidas adotadas garantem a continuidade da operação,
permitindo a Companhia manter o compromisso de fornecer gás natural de forma segura e
contínua a todos, com qualidade de atendimento e preservando a saúde de colaboradores e
clientes. Dentre as medidas adotadas pela Companhia, podemos destacar:
Suspensão de cortes de fornecimento
Seguindo as determinações legais, em especial as normativas da Lei 8.769/20, que vedou
a suspensão do fornecimento de gás natural, mesmo em casos de inadimplência de
consumidores residenciais e aqueles classificados como: (i) MEIs (Micro Empreendedores
Individuais); (ii) Micro e Pequenas Empresas; e aos optantes pelo regime de arrecadação de
tributos denominado Simples Nacional (Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro
de 2006), a Companhia suspendeu o corte por inadimplência do fornecimento de gás natural
canalizado, abrangendo aproximadamente um milhão de clientes. Os cortes serão realizados
somente em casos de emergência, como escapamentos. A medida vale para residências,
pequenos comércios, microempreendedores individuais e serviços médico-hospitalares.
Em 16.07.2021, foi publicada a Lei Estadual 9.356/2021 que alterou as medidas restritivas
contidas na Lei Estadual 8.769/2020, passando a vigorar as condições e prazos previstos na
Resolução ANEEL 928/2021. A Lei também veda a interrupção, durante o período de pandemia,
do fornecimento de gás para o cliente pessoa física cujo consumo não seja superior ao consumo
mínimo. Com a alteração, é possível a suspensão do fornecimento para clientes inadimplentes
após 90 dias, exceto para os casos mencionados na referida resolução. A Companhia encontrase em processo de adequação dos seus sistemas e demais atividades necessárias para
implementação de tais medidas. As medidas restritivas são aplicáveis aos serviços essenciais,
de que trata esta Lei, enquanto durar os planos de contingência e/ou o estado de calamidade
sanitária no Estado do Rio de Janeiro, sendo este prorrogado pelo Decreto Estadual (RJ) Nº
47.870, de 13.12.2021 até o dia 1º de julho de 2022.

• Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada prestação dos serviços;
• Indenizar os danos decorrentes da prestação dos serviços;
• Atingir as metas de qualidade e segurança, constantes do Anexo II ao Contrato de Concessão,
nos prazos e condições fixados;
• Manter em operação o Instituto de Seguridade Social da CEG - GASIUS;
• Manter, a todo e qualquer tempo, a sede da Companhia no Estado do Rio de Janeiro; e
• Cumprir integralmente o acordo coletivo de trabalho vigente, durante o prazo nele estipulado.

Reajuste de tarifas

A Companhia entende que as determinações estipuladas no contrato de concessão
mencionadas acima têm sido cumpridas adequadamente.

Em 30 dezembro de 2020 foi proferida a Deliberação AGENERSA nº 4.164, a qual reconheceu
o direito da Companhia em reajustar a tarifa, no percentual de 24,52%, com vigência a partir
de 1º de janeiro de 2021; bem como, considerando os efeitos da pandemia, autorizou que a
Companhia procedesse com o reajuste de forma escalonada ao longo do ano, incidindo em
fevereiro o percentual de 4% e; para os meses de maio, agosto e novembro, o percentual de
6,2%.O valor não repassado nas tarifas será considerado na 4ª Revisão Quinquenal, conforme
Deliberação 4.363/2021 publicada pelo Regulador em 30/12/2021.

Na hipótese de extinção da concessão, a Companhia seria indenizada pelo valor residual dos
bens integrantes da concessão (Nota Explicativa nº13).
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração da Companhia
em 07 de fevereiro de 2022.
1.1.

Impactos da COVID-19
Com a declaração da Organização Mundial da Saúde (“OMS”) classificando o surto da COVID-19
como uma pandemia, os Governos Federal, Estaduais e Municipais foram compelidos a adotar
medidas mais rígidas para conter o avanço do vírus. A principal medida adotada consiste no
isolamento social, acarretando impactos nas atividades econômicas, causando incertezas e
reduzindo a necessidade energética do Brasil, podendo impactar segmento de Distribuição de
Gás Natural.
Diante de tal cenário, a Companhia revisou suas análises e projeções, de forma a identificar
possíveis impactos, riscos e incertezas causados pela COVID-19, incluindo, mas não se limitando a:
(i)
Desempenho da demanda de gás;
(ii)
Impactos nos indicadores de perdas, arrecadação e inadimplência;
(iii)
Variação dos indicadores macroeconômicos;
(iv)
Fluxo de caixa no curto e médio prazo;
(v)

Redução do valor recuperável de ativos não financeiros; e

(vi)

Avaliação de continuidade operacional.

2.

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios
apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1.

No curso de 2021 não houve alteração no quadro acionário da empresa. Em 31 de dezembro de 2021
o capital social da Companhia estava representado por 259.637.732 ações ordinárias nominativas,
escriturais e sem valor nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Acionistas

Participação no
capital social (%)
54,16

Naturgy Distribución Latinoamérica S/A
BNDES Participações S.A – BNDESPAR

34,56

Fundo em Investimento em ações Dinâmica Energia

8,84

Pluspetrol Energy Sociedad Anônima

2,26
0,18

Demais acionistas

0,0047

Ações em tesouraria

100

Total

Auditores Independentes
Em 2021, a Companhia contratou a KPMG Auditores Independentes Ltda. (“KPMG”) para a realização
de serviços de auditoria independente em substituição a Ernst & Young Auditores Independentes
S/S (“EY Brasil”), relativamente aos exercícios sociais de 2021 a 2023, e serviços de revisão das
Informações Trimestrais para a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG, bem como
serviço de auditoria externa de Demonstrações Financeiras das demais empresas do grupo Naturgy
no Brasil. Todas de capital fechado. A Companhia não tem sociedades por ela controladas.
Nossos auditores independentes não prestaram serviços de consultoria durante a vigência do contrato
de auditoria, nesse sentido inexistiram questões de conflito de interesses, perda de independência
ou objetividade de nossos auditores independentes, questões essas que são avaliadas pelos nossos
órgãos de governança antes de qualquer contratação para novos serviços.
O valor anual contratado pelos serviços de auditoria independente prestados pela KPMG à CEG
perfaz o valor de R$ 501.900,00, acrescido de impostos e corrigido anualmente pelo INPC.
A Diretoria

2021
2020
Receita líquida (Nota 23)
4.413.489
3.184.991
Custo do serviço (Nota 24)
(3.245.078)
(2.139.144)
Lucro bruto
1.168.411
1.045.847
Despesas com vendas (Nota 26)
(85.135)
(112.316)
Despesas gerais e administrativas (Nota 26)
(294.327)
(299.307)
Outras receitas e despesas, líquidas (Nota 27)
(16.407)
(22.436)
Lucro operacional
772.542
611.788
Receitas financeiras
44.952
15.917
Despesas financeiras
(111.379)
(106.408)
Resultado financeiro, líquido (Nota 28)
(66.427)
(90.491)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
706.115
521.297
Imposto de renda e contribuição social correntes (Notas 9 e 18)
(237.423)
(191.417)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Notas 9 e 18)
6.132
22.195
Lucro líquido do exercício
474.824
352.075
Lucro líquido básico e diluído por mil ações do capital social no
final do exercício - R$
1,82879
1,35602
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2021
Lucro líquido do exercício
474.824
Itens que não serão reclassificados para a demonstração de
resultado em exercícios subsequentes
Ganho (perda) atuarial de fundo de pensão, líquido de imposto
(10.063)
Total do resultado abrangente do exercício
464.761
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
352.075
23.441
375.516

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.

Acionistas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Contas a receber de clientes (Nota 7)
Estoques
Tributos a recuperar (Nota 8)
Imposto de renda e contribuição social
a compensar (Nota 8)
Cessão de crédito
Outras contas a receber

Empresariais RJ. A premiação reconhece nacionalmente o talento, a competência e o
comprometimento dos executivos atuantes no Brasil e que contribuem para um país melhor
e mais competitivo, de forma ética e transparente. As empresas reconhecidas no Prêmio
Líderes do Brasil, que chegou em 2021 à 10ª edição, foram escolhidas pelo Comitê de
Gestão do LIDE. O comitê é composto por líderes empresariais de diversos setores da
economia brasileira.
•
Top Employers. A Companhia recebeu, pela quarta vez, a certificação Top Employers Brasil,
concedida pelo Top Employers Institute, e o Selo de Excelência de RH, concedido a 42 empresas
brasileiras. A certificação é resultado de um processo de pesquisa, que dura cerca de seis meses
e analisa mais de 600 práticas de gestão. Ao todo, foram analisadas cerca de 1.700 empresas,
em 120 países. Entre as certificadas, estão também empresas como Atento Brasil, Banco do
Brasil e Pepsico. Essa certificação reconhece a assertividade da Empresa na gestão com foco
na potencialização do capital humano.
Prêmio ESARH - Humanização Corporativa. Em 2021, a Companhia recebeu a premiação
•
ESARH (Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos) na categoria Humanização
Corporativa. Esse prêmio é um dos mais importantes reconhecimentos na área de Gestão
de Pessoas do país. Tem como objetivo reconhecer, homenagear e incentivar as melhores
práticas de gestão de pessoas, humanização corporativa e responsabilidade socioambiental,
contemplando cases nacionais e internacionais.
•
Empresa Cidadã. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ)
concedeu à área Financeira da empresa a certificação de Empresa Cidadã. Instituído pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro em 2001, o projeto objetiva
incentivar a elevação da qualidade das informações contábeis e socioambientais publicadas
nos relatórios anuais de empresas de todos os portes, segmentos e regiões do Brasil. Os
profissionais contábeis responsáveis pelos relatórios das organizações certificadas recebem o
Diploma de Mérito Contábil – Empresa Cidadã.
Ranking
•
O anuário Valor Grandes Grupos relaciona os 200 maiores grupos empresariais do país,
em 2020. Nesse levantamento, a CEG fica no 117º lugar. O Grupo Naturgy, controlador
da Companhia, também é classificado em 11º lugar entre os 20 Melhores em Rentabilidade
Patrimonial. A presença em um ranking do porte do Valor Grandes Grupos mostra a relevância
entre as organizações;
•
O anuário As Melhores da “IstoÉ Dinheiro” relaciona as 1.000 Maiores Empresas do
Brasil. A CEG fica com o 218º lugar. A Empresa obteve lucro de 30,8% superior ao do ano
anterior. A inclusão da CEG em rankings de renome ratifica a sua importância no cenário
econômico nacional;
•
A empresa também foi incluída no ranking Valor 1000, do jornal “Valor Econômico”, na 248ª
posição entre as empresas de petróleo e gás;
•
A edição especial 360º, da revista “Época Negócios”, apontou as 500 melhores empresas do país
por receita líquida. Por essa avaliação, a CEG fica na 252ª colocação.

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Essas demonstrações evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração
na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor,
com exceção dos instrumentos financeiros são classificados como mensurados ao valor justo por
meio do resultado.

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes
Amortizações do intangível
Depreciação ativo direito de uso
Juros, IOF, variações monetárias e cambiais sobre empréstimos
Juros sobre arrendamento
Custos amortizados no exercício
Atualização monetária sobre depósito judicial
Provisão atuarial do benefício pós-emprego
Adições (exclusões) contingências
Provisão para perdas de crédito esperadas
Baixa líquida de ativo intangível sem venda
Resultado na baixa de imobilizado arrendado
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar e diferidos
Estoques
Cessão de crédito
Demais contas a receber
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Demais contas e despesas a pagar
Caixa proveniente das operações
Juros pagos
Juros pagos arrendamento
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições do intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ingressos de empréstimos
Amortização principal empréstimos
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Amortização principal arrendamento
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Aumento (diminuição) líquido(a) de caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

2021

2020

706.115

521.297

139.362
2.315
69.334
1.131
1.539
1.175
7.831
(16.882)
18.514
930.434

134.296
4.694
49.037
935
2.539
2.464
(3.969)
4.771
56.780
14
(565)
772.293

(237.352)
239.199
(680)
(584)
878
(1.191)
198.096
(782)
(215.679)
8.141
920.480
(50.339)
(890)
(238.775)
630.476

23.042
209.508
124
8.457
(1.073)
(5.118)
(99.620)
(190)
(166.156)
(38.520)
702.747
(52.395)
(935)
(165.692)
483.725

(130.771)
(130.771)

(137.725)
(137.725)

(5.891)
(607.063)
(1.069)
(614.023)
(114.318)
311.191
196.873

213.700
(1.501)
(232.311)
(3.208)
(23.320)
322.680
(11.489)
311.191

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Vendas de gás e de serviços
Receitas
Vendas de gás, serviços e contratos de construção
Outras receitas operacionais
Constituição de provisão para perdas de crédito esperadas
Insumos adquiridos de terceiros
Custos do gás vendido e dos serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros operacionais
e respectivos impostos indiretos
Valor adicionado bruto
Retenções
Amortizações do intangível e diferido
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Juros s/capital próprio
Dividendos propostos
Lucros retidos

2021

2020

5.569.313
17.688
(76.719)
5.510.282

4.000.304
12.870
(107.867)
3.905.307

(3.109.650)

(2.014.066)

(1.054.766)
(4.164.416)
1.345.866

(760.365)
(2.774.431)
1.130.876

(141.538)
1.204.328

(138.990)
991.886

44.952
1.249.280

15.917
1.007.803

60.754
17.541
4.173
82.468

61.743
16.131
4.330
82.204

369.309
200.801
7.723
577.833

311.965
147.591
5.870
465.426

111.377
2.778
114.155

106.408
1.690
108.098

49.499
75.971
349.354
474.824
Valor adicionado distribuído
1.249.280
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

47.005
47.438
257.632
352.075
1.007.803

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis
críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no
processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota
Explicativa nº 3.
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(infraestrutura), líquidos de amortização. O valor da concessão é amortizado pelo prazo residual
da concessão e a amortização dos custos da infraestrutura é calculada com base na vida útil
estimada para os ativos compreendidos e integrantes da base de cálculo da tarifa de prestação
de serviços.

Continuidade operacional
Com base nos fatos e circunstâncias existentes até a data de autorização das presentes
demonstrações financeiras anuais, a Administração avaliou a capacidade da Companhia em
continuar operando normalmente e está convencida de que suas operações têm capacidade
de geração de recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Considerando ainda
que o capital circulante líquido negativo apresentado não representa risco de continuidade uma
vez que é decorrente, substancialmente, de dívidas de empréstimos com vencimento no curto
prazo. A Companhia possui boa avaliação de crédito perante às instituições financeiras credoras
desses empréstimos e, portanto, historicamente obtém sucesso na renegociação de prazo
e/ou captação de novos empréstimos, quando necessário. A Companhia avaliou os impactos da
COVID-19, conforme apresentado na nota explicativa 1.2.

O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás a ser realizado,
conforme a referida norma, é considerado um serviço prestado ao Poder Concedente e a
correspondente receita é reconhecida ao resultado por valor igual ao custo. A Companhia não
reconhece margem na construção de infraestrutura, pois essa margem está, em sua grande
maioria, vinculada aos serviços contratados de terceiros por valores que refletem o valor justo.
Ao fim da concessão, os ativos vinculados à prestação de serviço de distribuição de gás
serão revertidos ao Poder Concedente, tendo a Companhia o direito à indenização a ser
determinada com base no levantamento dos valores contábeis a serem apurados nessa época.
Em consonância com as disposições do OCPC 05, a Administração entende que a provisão
contratual da indenização não representa um direito incondicional de receber caixa ou outros
ativos financeiros do Poder Concedente, motivo pelo qual não aplicou o modelo bifurcado
para contabilização dos efeitos do contrato de concessão. Esse entendimento baseia-se no
fato de que o valor residual do ativo intangível, que representa a indenização, será objeto de
negociação quando da prorrogação do contrato de concessão.

Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que
possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando.
Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.
2.2.

Apresentação de informação por segmento
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com
o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal
tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação
de desempenho dos segmentos operacionais, é a Diretoria Executiva. Ver detalhes na Nota
Explicativa nº 22.

2.3.

Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações
financeiras da Companhia estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a
moeda de apresentação da Companhia.
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional utilizando
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e
da conversão pelas taxas de câmbio do final do ano, referentes a ativos e passivos monetários
em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado.

2.4.

Caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos
a curto prazo com alta liquidez e vencimento de três meses ou menos, a contar da data de
contratação e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Esses saldos são mantidos
com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento
ou outros fins. Os saldos bancários a descoberto representam contas correntes garantidas, as
quais são apresentadas como parte de empréstimos e financiamentos de forma consistente com
sua natureza de atividade de financiamento e não como parte de caixa e equivalentes de caixa
uma vez que não há outras contas correntes mantidas junto à respectiva instituição financeira,
as quais pudessem compensar o saldo devedor. Para efeitos da demonstração consolidada dos
fluxos de caixa, os saldos bancários a descoberto são incluídos como componente de caixa e
equivalentes de caixa, uma vez que essas contas garantidas são liquidadas em curto espaço
de tempo e compõem parte integral da gestão de caixa da Entidade.

2.5.

A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios
econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, os quais correspondem à vida
útil dos ativos componentes de infraestrutura. Adicionalmente, a Companhia revisa anualmente
a vida útil de seus ativos.
(ii)

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos
são amortizados durante sua vida útil estimada.
Os custos de software reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o método linear
ao longo de suas vidas úteis, pelas taxas demonstradas na Nota Explicativa nº 13.
(iii)

2.11. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Administração revisa anualmente o valor recuperável dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências
identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão
para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável
de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre
o valor em uso e o valor líquido de venda.
A Companhia baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas previsões
e orçamentos financeiros mais recentes, os quais são elaborados separadamente pela
Administração para cada unidade geradora de caixa às quais os ativos estejam alocados. As
projeções baseadas nessas previsões e orçamentos geralmente abrangem o período de cinco
anos. Uma taxa média de crescimento de longo prazo é calculada e aplicada aos fluxos de caixa
futuros após o quinto ano. A perda por desvalorização do ativo é reconhecida no resultado de
forma consistente com a função do ativo sujeito à perda.

Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade
e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade.

Para ativos que não sejam ágio, é efetuada uma avaliação em cada data de reporte para
determinar se existe um indicativo de que as perdas por redução ao valor recuperável
reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. Se tal indicativo existir, a Companhia
estima o valor recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa. Uma perda por redução
ao valor recuperável de um ativo previamente reconhecida é revertida apenas se tiver havido
mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável do ativo desde a
última perda por desvalorização que foi reconhecida. A reversão é limitada para que o valor
contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido determinado (líquido de depreciação,
amortização ou exaustão), caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida
para o ativo em anos anteriores. Essa reversão é reconhecida no resultado.

2.5.1. Ativos financeiros - Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e
ao valor justo por meio do resultado.

Como resultado dessa avaliação não foi identificada a necessidade de reconhecimento de
perda em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
2.12. 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.

Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado, ele precisa
gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre
o valor do principal em aberto. Essa avaliação é executada em nível de instrumento. Ativos
financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos de principal e de
juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, independentemente
do modelo de negócio adotado.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente
reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

Ativos financeiros - Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em duas
categorias:
•

Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida); e

•

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

2.13. Provisão para contingências
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são reconhecidas quando: a
Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como
resultado de eventos já incorridos; é provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação; e o valor puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as
perdas operacionais futuras.

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o
método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são
reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor
recuperável.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada,
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na
mesma classe de obrigações seja pequena.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de
mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial pelo
valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do resultado.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um
grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
•

2.14. Custos de empréstimos
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente,
demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos,
são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em
benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com
confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que
são incorridos.

Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou

•
A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um
terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) a Companhia transferiu substancialmente
todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia nem transferiu nem reteve
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo.
Quando a Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra
um acordo de repasse, ela avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da
propriedade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios
do ativo, nem transferiu o controle do ativo, a Companhia continua a reconhecer o ativo
transferido na medida de seu envolvimento continuado.

2.15. Benefícios a funcionários
a.

O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo
menor valor entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a
entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia).

O custo do serviço passado é o aumento no valor presente da obrigação de benefício quando
da introdução ou mudança no plano de benefício pós-emprego, resultante de serviços prestados
pelos empregados participantes em períodos passados. Ganhos e perdas atuariais compreendem
(i) os ajustes de experiência, ou seja, os efeitos de diferenças entre as premissas atuariais
adotadas e as efetivamente ocorridas; (ii) os efeitos de alterações de premissas atuariais.

2.5.2. Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos
financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou
como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme
apropriado.

A Companhia adotou o método de reconhecimento imediato dos ganhos e perdas atuariais que
está de acordo com as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 33 (R1), aprovado
pela Deliberação CVM nº 695/12, que trata de benefícios a empregados. Os ganhos e as perdas
atuariais são reconhecidos no resultado abrangente, ficando a variação dentro do patrimônio,
nunca transitando pelo resultado (outros resultados abrangentes não reclassificáveis). Este
método suaviza as flutuações no resultado, tendo o efeito diluído no patrimônio e, em adição,
mantém o passivo por um valor adequado.

Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos,
no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros são desreconhecidos quando a obrigação especificada no contrato for
liquidada, cancelada ou expirar.

Em atendimento à Deliberação CVM nº 695, de 13 de dezembro de 2012, a Companhia,
com base em estudo atuarial, apurou os passivos oriundos dos benefícios futuros a que os
funcionários têm direito (Nota Explicativa nº 20).

Mensuração subsequente

Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 33 (R1) aprovado pela Deliberação CVM
nº 695/12, a Companhia adotou a reposição dos juros do passivo e do retorno esperado dos
ativos por uma única taxa de juros líquida, que não gerou aumento significativo do custo do
plano no resultado do exercício.

Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados ao custo
amortizado.
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme descrito abaixo:
Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos
a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa
de juros efetiva.

b.

A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na
demonstração do resultado.

c.

2.6.

2.16. Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.
2.17. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, calculada
com base no Estatuto Social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório
somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral.

Contas a receber de clientes e provisão para perdas de crédito esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias
ou prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia, normalmente, as
contas a receber são reconhecidas pelos valores nominais das faturas emitidas. Se o prazo de
recebimento for equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo
circulante. Caso contrário, são apresentadas no não circulante.

2.18. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de gás
e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos
impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com
segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando
critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma de suas atividades, conforme
descrição a seguir. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em
consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva
de juros menos a provisão para perdas de crédito esperadas.
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para
contas a receber. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para
agrupamentos de vários segmentos de clientes que apresentam padrões semelhantes.
A matriz de provisão baseia-se incialmente nas taxas de perda histórica observadas pela
Companhia. A Companhia revisa de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a
experiência histórica de perda de crédito. Em todas as datas de relatórios, as taxas de perda
histórica observadas são atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas são
analisadas e reconhecidas na contabilidade.
2.7.

a.

b.

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

c.

Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se
resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o
lucro tributável (prejuízo fiscal).
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na
proporção da probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as
diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando
há um direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos
correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam
com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a
entidade tributária.
2.9.

Depósitos judiciais
Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados passivos
ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por
estratégia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo,
sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. Esses depósitos são atualizados
monetariamente.

2.10. Ativos intangíveis
(i)

Contrato de concessão
Como resultado da adoção da interpretação do ICPC 01, a Companhia classifica como
intangível (i) os valores pagos ao Poder Concedente como contraprestação da concessão; e (ii)
os custos dos ativos construídos ou adquiridos para fins de prestação de serviços de concessão

Serviços de construção
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás a ser realizado
é considerado um serviço prestado ao Poder Concedente e a correspondente receita é
reconhecida ao resultado por valor igual ao custo, pelo fato de a Companhia subcontratar
essa construção e por não haver margem de lucro nesse serviço. Para mensuração e
reconhecimento da receita e custo dos serviços de construção da infraestrutura de distribuição
de gás, a Companhia considera o estágio de execução do serviço prestado.

A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações
de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá
margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.

Venda de mercadorias
A Companhia vende determinados equipamentos destinados aos usuários residenciais de
gás canalizados, como acessórios e classifica como “Outras receitas e despesas, líquidas” na
demonstração do resultado. Essas vendas são reconhecidas sempre que a Companhia efetua a
entrega dos produtos para o cliente e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar
a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre até que: (i) os produtos tenham sido
enviados para o (retirados no) local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda tenham
sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato
de venda; e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, ou a Companhia tenha
evidências objetivas de que todos os critérios para aceitação foram atendidos.

Estoques

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda e as contribuições sociais são reconhecidos na
demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. O encargo de
imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos é calculado com base nas leis
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço.

Venda de gás
A receita pela venda de gás é reconhecida por medição equivalente ao volume de gás
transferido para o cliente e através de estimativas para mensurar o gás entregue, mas ainda
não considerado pelas medições anteriores ao fechamento do exercício.

Referem-se, principalmente, a bens para instalação e itens de almoxarifado, em geral para fins
de reposição e consumo imediato, e estão apresentados pelo menor valor entre o custo de
aquisição e o valor líquido realizável. O giro do estoque é inferior a 12 meses.
2.8.

Participação nos lucros
O reconhecimento dessa participação é usualmente efetuado por provisão durante o exercício
corrente com base em estimativas.

Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando
a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo
financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente
diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca
ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de
um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração
do resultado.

Outras obrigações pós-aposentadoria
A Companhia oferece a seus funcionários benefícios de plano de assistência médica pósaposentadoria. O direito a esses benefícios é concedido a um grupo fechado de aposentados
e seus dependentes legais que, em 17 de junho de 1998, faziam parte do plano de assistência
médica da Companhia. Os custos esperados desses benefícios são acumulados pelo período
do vínculo empregatício, usando-se uma metodologia contábil semelhante à dos planos de
pensão de benefício definido. Essas obrigações são avaliadas anualmente por atuários
independentes e qualificados.

Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como
pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na
aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva.

Obrigações de aposentadoria
O passivo relacionado aos planos de benefício definido é o valor presente da obrigação de
benefício definida na data do balanço menos o valor justo dos ativos do plano. A obrigação
de benefício definido é calculada anualmente por atuários externos usando-se o método de
unidade de crédito projetada. O valor presente da obrigação de benefício definido é determinado
mediante o desconto das saídas futuras estimadas de caixa, usando taxas de juros condizentes
com os rendimentos de mercado, as quais são denominadas na moeda em que os benefícios
serão pagos e que tenham prazos de vencimento próximos daqueles da respectiva obrigação
do plano de pensão.

Nesse caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o
passivo associado são mensurados em uma base que reflita os direitos e as obrigações retidos
pela Companhia.

Passivos financeiros ao custo amortizado (empréstimos e financiamentos)

Servidão de passagem
As servidões de passagem são registradas como ativo intangível e amortizadas pela expectativa
de vida útil, limitado ao prazo de concessão (Nota Explicativa nº 13).

Instrumentos financeiros

A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios do Grupo para a gestão
desses ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não contenham
um componente de financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado
o expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo
acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo
por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham um componente de
financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático,
são mensuradas pelo preço de transação determinando de acordo com o CPC 47.

Programas de computador (softwares)

d.

Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, pelo regime de competência,
usando o método da taxa efetiva de juros.

e.

Receita de prestação de serviço de distribuição
A receita decorrente do serviço de distribuição de gás (Acesso de Terceiros à Rede - ATR)
é reconhecida pelo volume de gás medido pela Petrobras aplicando-se a margem da
Distribuidora, considerando que a aquisição do gás é negociada de forma direta e o cliente
remunera a Companhia pela movimentação do gás.

As normas analisadas pela Companhia foram:
•
•
•
•

CPC 50 - Contratos de seguro
IAS 1 - Classificação de passivo como circulante e não circulante
CPC 23/IAS28 - Definição de estimativa contábil
CPC 32/IAS 12 - Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de um
única transação.
2.22. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A seguir indicamos a alteração da norma que foi adotada pela primeira vez para o exercício
iniciado em 1º de janeiro de 2021.
•
Alterações no CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa
de Juros de Referência.
•
Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados a Covid-19 Concedidos para
Arrendatários em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021.
Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras e nem se espera
que haja algum impacto futuro para a Companhia.
3.
Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros,
consideradas razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social,
estão contempladas a seguir:
a.
Reconhecimento da receita de venda de gás não faturada
Para a mensuração da receita pela venda de gás não faturada são efetuadas estimativas,
com base no consumo histórico e em projeções de consumo, para mensurar o gás entregue,
mas ainda não considerado pelas medições anteriores ao fechamento do período. Conforme
apresentado na Nota Explicativa nº 7, a receita estimada nessas condições em 31 de dezembro
de 2021 foi de R$ 200.332 (R$ 130.888 em 31 de dezembro de 2020).
b.
Provisão para perdas de crédito esperadas
A Companhia efetua um estudo de sua carteira de clientes e registra uma estimativa que
representa sua expectativa de inadimplência possíveis ao longo da vida esperada a incorrer
para os créditos das contas a receber. A matriz de provisão baseia-se inicialmente no percentual
médio de perda histórica observado pela Companhia nos últimos anos. A composição dos
vencimentos e as movimentações estão demonstradas na nota explicativa nº 7.
c.
Provisão para contingência
A Companhia é parte envolvida em processos tributários, trabalhistas e cíveis que se
encontram em instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer
face a potenciais saídas de recursos decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas
e atualizadas com base na avaliação da Administração, fundamentada na opinião de seus
assessores legais e requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas. A
base da avaliação da incerteza encontra-se divulgada na nota explicativa nº 21.
d.
Benefícios de planos de pensão
O valor atual de obrigações de planos de pensão depende de uma série de fatores que são
determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam uma série de premissas. Entre
as premissas usadas na determinação do custo (receita) líquido para os planos de pensão,
está a taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão o valor contábil das
obrigações dos planos de pensão. A Companhia determina a taxa de desconto apropriada ao
final de cada exercício. Essa é a taxa de juros que deveria ser usada para determinar o valor
presente de futuras saídas de caixa estimadas, que devem ser necessárias para liquidar as
obrigações de planos de pensão. Ao determinar a taxa de desconto apropriada, a Companhia
considera as taxas de juros de títulos privados de alta qualidade, sendo esses mantidos na
moeda em que os benefícios serão pagos e que têm prazos de vencimento próximos dos
prazos das respectivas obrigações de planos de pensão.
Outras premissas importantes para as obrigações de planos de pensão se baseiam, em parte, em
condições atuais do mercado. Informações adicionais estão divulgadas na Nota Explicativa nº 20.
4.
Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem aos seguintes principais riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco cambial e risco com de taxa de juros), risco de crédito e risco de
liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos
mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro
da Companhia.
A Companhia não está exposta ao risco de volatilidade no preço do gás distribuído, uma vez
que as tarifas aplicadas são autorizadas pelo Poder Concedente e levam em consideração
o aumento dos custos do gás distribuído. Além disso, embora o custo do gás adquirido para
distribuição esteja atrelado ao dólar estadunidense, oscilações averiguadas na margem de
contribuição estipulada são revisadas e aplicadas a cada revisão tarifária efetuada.
a.
Risco de mercado
(i)
Risco cambial
O risco cambial, quando aplicável, decorre de operações de empréstimos indexadas à moeda
estrangeira, notadamente operações em relação ao dólar dos Estados Unidos e contratação de
serviços em moeda estrangeira (Euro). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não existiam ativos
ou passivos financeiros relevantes sujeitos à variação cambial.
(ii)
Risco com taxa de juros
A Companhia tem os juros de seus empréstimos indexados ao CDI. O risco associado é oriundo
da possibilidade de ocorrer perdas resultantes de flutuações nas taxas de juros que podem
aumentar as despesas financeiras relativas aos empréstimos e financiamentos contratados.
A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a
eventual necessidade de contração de operações para proteger-se contra o risco de volatilidade
dessas taxas.
b.
Risco de crédito
As regras relativas às vendas da Companhia consideram o nível de risco de crédito a que está
disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A concentração de risco de crédito com respeito
às contas a receber é minimizada devido à grande base de clientes. Adicionalmente, em caso de
inadimplência no pagamento de faturas, a distribuição do gás é paralisada nos prazos descritos
na Nota explicativa nº 7. Uma provisão para perdas de crédito esperadas é estabelecida em
relação àqueles que a Administração acredita que não serão recebidos integralmente.
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired pode
ser avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às
informações históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes. A Companhia
concentra 100% do volume de caixa e equivalente de caixa em bancos de primeira linha.
c.
Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os
recebimentos e pagamentos previstos.
O passivo circulante está superior ao ativo circulante no montante de R$ 547.668 em 31 de
dezembro de 2021 (R$ 211.382 em 31 de dezembro de 2020). Deste montante, R$ 118.761
estão representados por dividendos e JCP a pagar aos acionistas da Companhia. A Companhia
vem gerando lucro em suas operações e o caixa gerado pelas operações tem sido positivo. Não
observamos riscos ao refinanciamento, uma vez que a CEG goza de boa avaliação creditícia e
possui histórico positivo em suas discussões de refinanciamento junto às instituições financeiras.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixas de vencimento,
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual
do vencimento.
Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
Menos de
um ano

2.20. Resultado básico por ação
O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado líquido do ano
pela quantidade média ponderada de ações disponíveis durante o período. O resultado por
ação diluído é calculado por meio da referida média das ações nos exercícios apresentados.
2.21. Normas emitidas, mas ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não em vigor até a data de
emissão dessas demonstrações financeiras foram analisadas e concluídas que não surtirão
impactos na contabilidade da Companhia.

Entre dois e
cinco anos

Em 31 de dezembro de 2021
Empréstimos e financiamentos
621.538
243.061
502.334
Fornecedores
485.298
Demais contas a pagar
20.671
Arrendamento
3.116
Em 31 de dezembro de 2020
Empréstimos e financiamentos
421.879
581.415
229.812
Fornecedores
287.202
Demais contas a pagar
12.403
Arrendamento
4.231
Observações:
(i)
Como os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratuais,
esses valores não serão conciliados com os valores divulgados no balanço patrimonial para
empréstimos e financiamentos.
(ii)
As faixas de vencimento apresentadas não são determinadas pela norma e, sim, baseadas em
uma opção da Administração.
(iii)
A análise dos vencimentos aplica-se somente aos instrumentos financeiros e, portanto, não
estão incluídas as obrigações decorrentes de legislação.
A Companhia não pretende realizar antecipações dos valores de longo prazo.
d.
Análise de sensibilidade à variação das taxas do CDI
A Companhia mantém grande parte de sua dívida e das suas disponibilidades indexadas
às variações do CDI (somente financiamento). Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia
apresentava uma dívida líquida de R$ 992.910 (R$ 863.949 em 31 de dezembro de 2020),
representada pelo valor dos empréstimos e financiamentos, líquidos de caixa e aplicações
financeiras.
A expectativa de mercado, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (Relatório
Focus), com data-base de 31 de dezembro de 2021, indicava uma taxa SELIC em 9,25%
(1,90% em 31 de dezembro de 2020).
Adicionalmente, a Administração efetuou testes de sensibilidade para cenários adversos,
deterioração das taxas em 25% ou 50% superiores ao cenário provável (julgado pela
Administração), conforme demonstrado na tabela abaixo:
Cenário I
Cenário II
Cenário Deterioração Deterioração
Operação
provável
25%
50%
Taxa média mensal do CDI em 31/12/2021 - %
8,76
8,76
8,76
Dívida líquida – bancos
992.910
992.910
992.910
Taxa anual estimada do CDI em 31/12/2021 - %
9,25
11,56
13,88
Despesa financeira
4.865
27.801
50.837
IR e CS
(1.654)
(9.453)
(17.285)
Despesa (receita) financeira depois dos impostos
3.211
18.348
33.552
4.2. Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas,
além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse
índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez,
corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme
demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa.
O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no
balanço patrimonial, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2021 e 2020 podem ser
assim sumariados:
2021
2020
Total dos empréstimos e financiamentos (Nota 16)
1.189.783
1.175.140
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
(196.873)
(311.191)
Dívida líquida
992.910
863.949
Total do patrimônio líquido
1.020.780
1.194.109
Total do capital próprio e de terceiros
2.013.690
2.058.058
Índice de alavancagem financeira - %
49%
42%
A Companhia não tem encontrado dificuldades para refinanciar seus empréstimos e
financiamentos, bem como para a captação de novos recursos junto às instituições bancárias.
4.3.

Instrumentos financeiros

a.

Identificação e valorização dos instrumentos financeiros
A Companhia opera com alguns instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades,
incluindo aplicações financeiras, contas a receber de clientes, fornecedores e empréstimos
e financiamentos. Quando aplicável, a Companhia opera com instrumentos financeiros
derivativos, especialmente operações de swap.

2.19. Demonstração do valor adicionado
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem
de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas
no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. A primeira parte da DVA apresenta a riqueza
criada pela Companhia, representada pelas receitas, pelos insumos adquiridos de terceiros, e
pelo valor adicionado recebido de terceiros. A segunda parte da DVA apresenta a distribuição
da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros
e remuneração de capitais próprios.

Entre um e
dois anos

Considerando a natureza dos instrumentos, o valor justo é basicamente determinado pela
aplicação do método do fluxo de caixa descontado. 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 a custo amortizado aproximam-se dos valores justos.
b.

Política de gestão de riscos financeiros
A Companhia segue uma política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a
transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política,
a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada
a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos,
periodicamente, os limites de crédito e a qualidade do hedge das contrapartes. Além disso,
os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia
corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.
O Conselho de Administração supervisiona e aprova as informações relacionadas com o
gerenciamento de risco, incluindo políticas significativas, procedimentos e práticas aplicadas no
gerenciamento de risco.
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5.

Instrumentos financeiros por categoria

b.

Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a
seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do
valor justo como um todo:
•

Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos
idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração.

•

Nível 2 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável.

•

Nível 3 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.

Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma
recorrente, a Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia,
reavaliando a categorização (com base na informação de nível mais baixo e significativa para
mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.
31/12/2021
31/12/2020
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
196.873
311.191
Contas a receber de clientes
681.778
462.940
Outras contas a receber
5.871
8.115
Cessão de crédito
1.217
633
885.739
782.879
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado
Empréstimos e financiamentos
1.189.783
1.175.140
Dividendos e juros sobre o capital próprio
118.761
88.066
Fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações legais
497.338
288.816
1.805.882
1.552.022

Em 31 de dezembro de 2020
Creditado (debitado) na demonstração
do resultado
Creditado (debitado) no patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2021

Em 31 de dezembro de 2019
Adições (baixas) na demonstração
do resultado
Creditado (debitado) no patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020
c.

Os valores justos dos passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados
no balanço patrimonial, são os seguintes:
31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020
Valor
Valor
Valor
Valor
Instrumentos
contábil
justo
contábil
justo
Empréstimos e financiamentos
1.189.783
1.189.783
1.175.140
1.175.140
Dividendos propostos e juros sobre
o capital próprio
118.761
118.761
88.066
88.066
Fornecedores e outras obrigações,
excluindo obrigações legais
497.338
497.338
288.816
288.816
Total de captações
1.805.882
1.805.882
1.552.022
1.552.022
Total custo de captações
(5.891)
(1.501)
Total de captações líquido
1.799.991
1.550.521
6.

Caixa e equivalentes de caixa

As aplicações financeiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa podem ser
resgatadas a qualquer tempo, sem qualquer penalidade, sem prejuízo da receita reconhecida
ou risco de variação significativa no seu valor.

Contas a receber de clientes

Em 13 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) apreciou os embargos de
declaração opostos pela União, pacificando em definitivo as questões jurídicas, definindo que o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das Contribuições do PIS e da COFINS é o destacado
nas notas fiscais e que os efeitos da Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
deve se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos administrativos
protocoladas até 15.03.2017.

Refere-se à retenção na fonte, sobre pagamentos e sobre resgates de aplicações financeiras.
Ativos fiscais diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são calculados sobre as diferenças
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores
contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente
para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a
contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com
base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas
e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.
Composição
Obrigações de fundo de pensão
Provisão para perdas de crédito esperadas
Provisão para contingências
AVP financeiro
Operações com arrendamento mercantil
Juros e variação monetária Gasius
Provisão de fornecedores
Outras
Ativo não circulante

2021
111.933
79.219
78.646
(1.179)
883
(4.090)
13.618
888
279.918

2020
105.079
72.139
84.791
2.434
375
(4.076)
7.593
267
268.602

22.195
(12.076)
268.602

Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido
decorre não apenas do lucro que pode ser gerado, mas também da existência de receitas
não tributáveis, despesas não dedutíveis, incentivos fiscais e outras variáveis, não existe uma
correlação imediata entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e
contribuição social.
Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser tomada como único
indicativo de resultados futuros da Companhia.
10.

Transação com partes relacionadas
A Companhia é controlada diretamente pela Naturgy Distribución Latinoamérica S/A (54,16%
do capital votante), que, por sua vez é controlada pela Naturgy Energy Group S/A (99,99% do
capital votante). As demais ações estão distribuídas em mercado.
Os saldos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são demonstrados como segue:

Passivo Circulante
31/12/2021
31/12/2020

Receitas
31/12/2021
31/12/2020

Despesas
31/12/2021
31/12/2020

18
34
336
109
19.663
6
7
2
441
1.466
24
22.106

1.593
10.636
8.050
870
1.329
180
33
22.691

1.435
531
5.367
6.552
25
322
632
333
212
15.409

-

-

63.942
2.664
11.111

47.338
1.972
8.359

-

-

-

-

510

717

40.795
249
118.761
130.801

30.202
195
88.066
89.680

21.871

22.106

22.691

15.409

Prestação de serviços de cooperação técnica abrangendo finanças e administração,
controladoria, contabilidade, consolidação, impostos, serviços financeiros, auditoria interna,
planificação de ingressos, relações laborais, comunicações, compras e serviços gerais, controle
de projetos e processos, informação e sistema, desenvolvimento de operações e análises de
procedimentos de qualidade, desenvolvimento de procedimentos de treinamento e atualização
em normas e cessão de uso de espaço; o contrato foi assinado com vigência até 31 de
dezembro de 2022 e reajustado anualmente pelo IPCA.

Adicionalmente, a Companhia informa que os contratos celebrados com Partes Relacionadas
foram objetos de estudos e análises por consultor externo, demonstrando que os preços e
condições não geram desequilíbrio econômico financeiro para qualquer das Partes contratantes.
11.

Remuneração do pessoal-chave da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros, diretores e membros do Comitê de
Auditoria. A remuneração paga ou a pagar, incluindo os encargos legais, está demonstrada
a seguir:
2021
2020
Honorários de membros dos conselhos
3.200
2.702
Honorários de diretoria estatutária
7.099
6.723
Planos de aposentadoria e pensão
178
163
Outros benefícios
1.148
883
11.625
10.471

12.

Depósitos judiciais
2021
4.364
17.378
6.409
8.340
12.283
15.763
7.142
12.970
84.649

ICMS
INSS (a)
Imposto de renda
Processo administrativo - SRF (b)
CIDE (c)
Penhora judicial (d)
Trabalhistas (e)
Ação cível (f)

2020
4.257
17.092
6.264
8.208
12.223
16.256
8.169
12.196
84.665

(f)

Prestação de serviços abrangendo serviços de manutenção e desenvolvimento de sistemas
que suportam as atividades do centro de serviços compartilhados econômico financeiro,
compras e processos administrativos da área de pessoas; reajustado anualmente pelo IPC
espanhol e sujeito a variação cambial (Euro).

(g)

Prestação de serviços de informática abrangendo serviços de manutenção e desenvolvimento
de sistemas que suportam as atividades de leitura, faturamento e cobrança e atendimento a
clientes; reajustado anualmente pelo IPC espanhol e sujeito a variação cambial (Euro).

(a)

(h)

Prestação de serviços de informática abrangendo serviços de sustentação dos sistemas de
negócios e suporte a processos; reajustado anualmente pelo IPC espanhol e sujeito a variação
cambial (Euro).

Refere-se a depósito para recursos de autos de infração de INSS. A referida ação transitou
em julgado, com decisão desfavorável para a Companhia. O processo se encontra em fase de
levantamento para após ser dado baixa. (Nota Explicativa nº 21.a.i).

(b)

(i)

Prestação de serviços abrangendo os âmbitos de gestão de RH, comercial, planejamento
estratégico, procedimentos de qualidade, treinamento, atualização e cooperação técnico
administrativa. O contrato estará em vigor até 31/12/2022, sendo atualizado anualmente pelo IPCA.

(j)

Prestação de serviços abrangendo os âmbitos técnico administrativo para o desenvolvimento
do escopo de serviços da GNS, sendo esse contrato assinado com cláusula de renovação
automática e reajustado anualmente pelo IPCA; cessão de direito de créditos decorrentes
do plano de assistência, sendo esse contrato assinado com prazo indeterminado e seu valor
calculado através de percentual sobre o valor cedido; locação de imóvel administrativo, sendo
esse contrato assinado por prazo indeterminado e reajustado anualmente pelo IPCA. Contrato
de locação se sistema de climatização, reajustado anualmente pelo IGP-M

Refere-se a depósito para obtenção, junto à Secretaria da Receita Federal, de Certidão Positiva
com efeito de Negativa, tendo em vista se tratar de cobrança por suposta falta de recolhimento
de PIS incluído da Declaração de Débitos e Créditos Federais - DCTF. A correspondente
provisão não foi registrada, pois a Administração e seus consultores jurídicos estimam que os
autos são improcedentes. Foi feito um pedido de liminar em Mandado de Segurança para a
suspensão da exigibilidade do tributo para obtenção da Certidão Fiscal.

(c)

Refere-se à Contribuição sobre Intervenção de Domínio Econômico - CIDE (Nota Explicativa
nº 21.a.i).

(d)

Refere-se a penhoras em ações trabalhistas (R$ 3.235) e cíveis (R$12.528).

(e)

Refere-se a depósitos para recursos de processos trabalhistas de ex-funcionários e
terceirizados. Devido à quantidade de processos não há o que destacar, já que os valores estão
pulverizados.

Contrato de locação de imóvel administrativo, sendo esse contrato assinado por prazo
indeterminado e reajustado anualmente pelo IGP-M.

(f)

(k)
(l)

Pagamento de dividendos

13.

Intangível
Concessão para
exploração de
serviços públicos (a)
82.693
-

Saldos em 1º de janeiro de 2021
Aquisição
Baixa líquida
Transferência para intangível
em operação
Amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2021
Custo total
Amortização acumulada
Valor residual
Taxas anuais de amortização (%)
(a)

Refere-se a depósitos judiciais para recurso de processos cíveis basicamente movidos por
reclamações de consumidores que não apresentam individualmente relevância.
Todos os depósitos judiciais são atualizados mensalmente.

Saldos em 1º de janeiro de 2020
Aquisição
Baixa líquida
Transferência para intangível em
operação
Amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo total
Amortização acumulada
Valor residual

Servidões de
passagem (b)
25
-

(11.276)
71.417
136.735
(65.318)
71.417
Concessão para
exploração de
serviços públicos (a)
71.417
-

(12)
13
3.628
(3.615)
13
Servidões de
passagem (b)
13
-

(11.276)
60.141
136.735
(76.594)
60.141
8,3

(5)
8
3.628
(3.620)
8
5, 6 e 7

Software
53.567
10.446
1.716
(20.181)
45.548
191.632
(146.084)
45.548
Software
45.548
11.905
(20.452)
37.001
203.537
(166.536)
37.001
20

Contrato de
concessão (c)
2.010.472
34.457
(14)

Total em
operação
2.146.757
44.903
(14)

126.008
(102.827)
2.068.096
3.434.996
(1.366.900)
2.068.096

127.724
(134.296)
2.185.074
3.766.991
(1.581.917)
2.185.074

Contrato de
concessão (c)
2.068.096
44.065
88.542
(107.629)
2.093.074
3.567.603
(1.474.529)
2.093.074

Total em
operação
2.185.074
55.970
-

Contrato de
concessão em
andamento
77.235
92.649
-

Software
em desenvolvimento (d)
1.543
173
-

(126.008)
43.876
43.876
43.876
Contrato de
concessão em
andamento
43.876
74.803
-

(1.716)
Software
em desenvolvimento (d)
-

88.542
(139.362)
2.190.224
3.911.503
(1.721.279)
2.190.224

(88.542)
30.137
30.137
30.137

-

Total
2.225.535
137.725
(14)
(134.296)
2.228.950
3.810.867
(1.581.917)
2.228.950
Total
2.228.950
130.773
(139.362)
2.220.361
3.941.640
(1.721.279)
2.220.361

(b)

Contrato para exploração de serviços públicos referente ao aditivo contratual firmado entre a Companhia e o Estado do Rio de Janeiro em 1º de dezembro de 2014, em que a Companhia passa a deter
o direito de abastecer as regiões de Mangaratiba e Maricá com GNC/GNL.
Servidões de passagem são custos necessários para utilização, pela Companhia, de propriedades de terceiros para passagens da rede de distribuição.

(c)

Contrato de concessão é composto da seguinte forma:

A administração da Companhia encontra-se em fase de avaliação quanto a melhor forma de
se beneficiar também de eventuais créditos em relação aos valores relativos aos períodos
anteriores a março de 2017, os quais não foram quantificados e tampouco registrados,
considerando não haver decisão no âmbito da ação rescisória que visa revogar os efeitos do
transito em julgado da ação proposta pela Companhia julgada improcedente.

9.

(754)
267

(b)

Em contrapartida dos créditos acima comentados a Companhia reconheceu uma obrigação
no passivo não circulante pelo valor integral do ativo por haver uma obrigação recíproca e
equivalente da concessionária em restituir tais valores aos usuários e cuja forma dependerá ainda
das decisões e respectivas aprovações por parte da Agência Reguladora bem como do período,
sendo possível via reajuste tarifário, conforme proposto para o mercado de energia elétrica.

Refere-se a antecipações mensais de contribuição social.

(986)
7.593

As vendas e compras envolvendo partes relacionadas são efetuadas a preços acordados pelas
partes. Os saldos em aberto no fim do exercício não estão atrelados a garantias, não estão
sujeitos a juros de mora e são liquidados em dinheiro, estando, contudo, o inadimplemento
contratual sujeito a penalidades. Não houve garantias fornecidas ou recebidas em relação a
quaisquer contas a receber ou a pagar envolvendo partes relacionadas.

Em 2021, a Companhia reconheceu em seu ativo não circulante, o montante de R$ 239.264
(R$ 218.842 principal e R$ 20.422 de atualização monetária), relativo a créditos de PIS e
COFINS cuja apuração se deu sem a exclusão do ICMS de sua base, no período compreendido
entre a decisão de março de 2017 até a efetiva alteração da metodologia de cálculo, o que
inclui a atualização monetária pela taxa SELIC. Considerando os valores médios dos tributos
federais recolhidos nos últimos anos, a Companhia estima que o valor total reconhecido será
compensado em aproximadamente 2 anos, a partir da habilitação do credito por parte da
Receita Federal via processo administrativo, cuja a expectativa da administração é que ocorra
em prazo superior a 12 meses.

(d)

9
(4.076)

Termos e condições de transações com partes relacionadas

Em 28 de setembro de 2021, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, por meio do
PARECER SEI Nº 14.483/2021/ME, se manifestou quanto as orientações a serem observadas
no cumprimento da decisão do STF, especialmente quanto ao marco da cessação da eficácia
de decisões anteriores a definitividade do precedente com repercussão geral.

Refere-se, predominantemente, a ICMS a recuperar decorrente de aquisições do ativo intangível,
no montante de R$ 3.606 (R$ 3.820 em 31 de dezembro de 2020), sendo R$ 1.899 com
expectativa de realização a curto prazo (R$ 2.189 em 31 de dezembro de 2020) e R$ 1.707
com expectativa a longo prazo (R$ 1.631 em 31 de dezembro de 2020). Há ainda o montante de
R$ 3.203 referentes a créditos de patrocínios realizados em 2021.

Total
258.483

Contratação de serviços econômicos financeiros abrangendo tesouraria, contas a pagar e
operativa contábil; o contrato foi assinado por prazo indeterminado e reajustado anualmente pelo
IPC espanhol mais 0,5% e sujeito a variação cambial (Euro). Contrato encerrado em 2021, com
a contratação da IBM para prestação do serviço; Contrato de ressarcimento de salários para
funcionários expatriados em atividade no Brasil e funcionários Brasil em atividade no exterior.

2020
21.857
3.820
3.460
457
29.594
27.963
1.631
29.594

Em 15 de março de 2017, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) concluiu o julgamento do
Recurso Extraordinário nº 574.706 e, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de
que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”) não compõe a base de
cálculo do Programa de Integração Social (“PIS”) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (“COFINS”), uma vez que este valor não constitui receita/faturamento da
Companhia. Assim, os contribuintes têm o direito de excluir o valor relativo ao ICMS destacado
na nota fiscal da base de cálculo do PIS e COFINS.

310
375

ForneOutras
cedores provisões
8.579
1.021

(a)

Tributos a recuperar

Circulante
Não circulante

(488)
2.434

6.132
5.184
279.918

Os saldos referem-se substancialmente de:

Cabe esclarecer de que na constituição de perdas, inclui-se variáveis de probabilidade futura
de inadimplência que, neste momento, estão agravadas pelo cenário da COVID-19 onde em
linha com o disposto no Decreto Estadual N°46966 de 11/03/2020, a Companhia interrompeu
os serviços de corte para as ligações de algumas as categorias. Embora a previsão aponte um
aumento da inadimplência pelo cenário exposto, a expectativa é de que esta variável possua
alcance limitado de impacto nas análises de perdas esperadas.
2021
239.694
6.906
4.363
6.155
257.118
16.147
240.971
257.118

IR e CS diferidos ativos sobre
Operações com
Juros e
AVP
arrendamento variação monetária
financeiro
mercantil
Gasius
2.922
65
(4.085)

621
888

17
34
132
20.291
31
4
5
471
856
30
21.871

Prestação de serviços de assessoria corporativa (abrangendo os âmbitos comerciais, técnicos,
planejamento, RH, jurídico, administrativo econômico-financeiro, marketing, relações externas,
compras e serviços gerais), sendo esse contrato assinado por prazo indeterminado e reajustado
anualmente pela variação do IPCA; locação de imóvel administrativo, sendo esse contrato
assinado por prazo indeterminado e reajustado anualmente pelo INPC; e cessão de capacidade;
esse contrato terá vigência até o fim da concessão sendo prorrogado automaticamente na
hipótese de renovação da concessão e reajustado anualmente pela variação do IGP-M.

PIS e COFINS (a)
ICMS a recuperar (b)
Contribuição social (c)
Imposto de Renda Retido na Fonte (d)
Outros

6.025
13.618

1.362
252
1.614

(e)

A movimentação na provisão para perdas de crédito esperadas segue demonstrada abaixo:
2021
2020
Em 1º de janeiro
241.167
184.387
Provisão para perdas de crédito esperadas
123.228
186.600
(104.714)
(129.820)
Recuperação de provisão para impairment de contas a receber
259.681
241.167
Em 31 de dezembro
A exposição máxima ao risco de crédito na data da apresentação das demonstrações
financeiras é o valor contábil das contas a receber demonstrada acima.

(14)
(4.090)

Total
268.602

730
10.633
677
12.040

Prestação de serviços abrangendo os serviços de Infraestrutura, serviço de processamento
e rede de segurança e atendimento/suporte ao usuário; reajustado anualmente pelo IPC
espanhol e sujeito a variação cambial (Euro).

122.164
22.927
174.749
704.107

508
883

ForneOutras
cedores provisões
7.593
267

82
578
45
12
717

(d)

253.379
130.888

Juros e variação
monetária Gasius
(4.076)

26
467
15
2
510

Refere-se a parcelamento de clientes acima de 12 meses.
2020

(3.613)
(1.179)

1.622
84.791

Realização
Os ativos fiscais diferidos referem-se a diferenças temporárias, sendo que eles serão
aproveitados à medida que as respectivas provisões que serviram de base para a constituição
do imposto ativo sejam realizadas.
A Companhia possui projeções de realizar os créditos, conforme demonstrado a seguir:
2021
2020
2021
24.846
2022
24.927
32.467
2023
33.918
34.388
2024
35.308
38.973
2025
40.015
45.850
2026
47.077
32.095
2027 em diante
98.673
59.983
279.918
268.602

Em dezembro 2021

Em atendimento as restrições temporárias impostas pela Lei Estadual 8.769/20, descritas
na Nota explicativa nº 1.2, a Companhia deixou de suspender, após 35 dias de atraso no
pagamento da fatura, os serviços fornecidos aos clientes residenciais e comerciais. Para os
clientes industriais e postos de GNV, o fornecimento é suspenso a partir de 15 dias.

a.

18.977
72.139

Prestação de serviços abrangendo os serviços de comunicações, gestão de licenças
corporativas e outros, esse contrato não possui atualização monetária. Contrato foi assinado
com vigência até 31 de dezembro de 2023.

Abaixo, são apresentadas as informações sobre a exposição ao risco de crédito médio nas
contas a receber da Companhia, em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020,
utilizando-se de uma matriz de provisão:
31/12/2021
31/12/2020
Dias de vencimento
Taxa de atraso (%)
Taxa de atraso (%)
A vencer
2,03%
0,46%
1 a 30 dias
10,04%
2,85%
31 a 60 dias
53,54%
14,46%
61 a 90 dias
64,23%
62,24%
91 a 120 dias
51,19%
25,03%
121 a 180 dias
20,67%
68,76%
181 a 360 dias
93,38%
87,99%
Mais de 360 dias
79,40%
91,32%

(c)

Provisão
para contingências
83.169

(c)

A Companhia adotou como base, para ter seus valores de provisão estimada de acordo com
o CPC 48 refletido na perda esperada, um estudo de sua carteira de clientes, onde a média
encontrada em percentual está sendo aplicada para o período corrente.

(b)

(6.145)
78.646

Estão compostas por créditos decorrentes de fornecimento de gás (faturados e a faturar),
prestação de serviços e vendas de equipamentos como demonstrado a seguir:
2021
2020
Faturado
Consumidores
Do setor privado
718.300
551.883
Do setor público
13.885
12.163
732.185
564.046
Não faturado
Consumidores
Do setor privado
196.218
127.975
Do setor público
4.114
2.913
200.332
130.888
Vendas de equipamentos
8.942
9.173
941.459
704.107
Provisão para perdas de crédito esperadas
(259.681)
(241.167)
681.778
462.940
Circulante
680.046
460.714
Não circulante (a)
1.732
2.226
681.778
462.940
A análise de vencimentos do contas a receber está apresentada abaixo:
2021
A vencer
Faturado
392.266
Não faturado
200.332
Vencidas
Até três meses
71.102
De três a seis meses
29.616
Acima de seis meses
248.142
941.459

(a)

3.505
(12.076)
105.079

IR e CS diferidos ativos sobre
Operações com
AVP
arrendamento
financeiro
mercantil
2.434
375

Provisão
para contingências
84.791

7.080
79.219

Obrigações
Provisão para
de fundo perdas de crédito
de pensão
esperadas
113.650
53.162

JCP e Dividendos
Naturgy DL S.A (l)
Pluspetrol Energy (l)
Dinâmica energia (l)
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES (l)
Outras partes relacionadas (l)

As aplicações financeiras realizadas no Banco Santander referem-se a Certificados de
Depósitos Bancários remunerados à taxa média de 99,9% do CDI em 31 de dezembro de 2021
(100,5% do CDI em 31 de dezembro de 2020).

8.

1.670
5.184
111.933

A receber/pagar
Controladora indireta:
Naturgy Energy Group S.A. (a)
Controle Comum:
Gás Fenosa Engineering (b)
Gás Natural Informática (c)
NATURGY IT S.L. (d)
CEG Rio S.A. (e)
LEAN CORPORATE SERVICES S.L. (f)
LEAN CUSTOMER SERVICES SL (g)
LEAN GRIDS SERVICES S.L. (h)
Gás Natural São Paulo Sul S.A. (i)
Gás Natural Serviços S.A. (j)
Gás Natural do Brasil S.A. (k)

2021
2020
71.154
82.367
125.719
228.824
196.873
311.191
Bancos e disponíveis rendem juros a taxas flutuantes baseadas em taxas diárias de depósitos
bancários. Os depósitos bancários a curto prazo são efetuados por períodos que variam de um
dia a três meses, dependendo das necessidades imediatas de caixa da Companhia, rendendo
juros de acordo com as respectivas taxas de depósito de curto prazo.

(a)

Obrigações de
Provisão para
fundo perdas de crédito
de pensão
esperadas
105.079
72.139

Ativo circulante
31/12/2021
31/12/2020

Bancos
Aplicações financeiras (CDBs)

7.

Movimentação
A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos é demonstrada como segue:

A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as
quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de
dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.

Saldos em 1º de janeiro de 2020
Aquisição
Baixa líquida
Transferência para intangível em operação
Amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo total
Amortização acumulada
Valor contábil atual

Terrenos
1.890
1.890
1.890
1.890

Edificações e
obras civis
25.328
(1.357)
23.971
55.091
(31.120)
23.971

Saldos em 1º de janeiro de 2021
Aquisição
Baixa líquida
Transferência para intangível em operação
Amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2021
Custo total
Amortização acumulada
Valor contábil atual
Taxas anuais de amortização (%)

Terrenos
1.890
1.890
1.890
1.890
-

Edificações e
obras civis
23.971
(1.357)
22.614
55.091
(32.477)
22.614
4

Equipamentos
Máquinas e de informática
Instalações equipamentos
hardware
1.318
41.488
4.491
29.181
1.316
(14)
(82)
(23.708)
(1.826)
1.236
46.947
3.981
11.569
226.808
36.421
(10.333)
(179.861)
(32.440)
1.236
46.947
3.981
Equipamentos
Máquinas e de informática
Instalações equipamentos
hardware
1.236
46.947
3.981
37.961
250
(82)
(25.144)
(1.673)
1.154
59.764
2.558
11.569
264.769
36.671
(10.415)
(205.005)
(34.113)
1.154
59.764
2.558
4
5 e 10
20

Móveis
e utensílios
4.859
55
(1.047)
3.867
19.603
(15.736)
3.867

Veículos
1.095
(618)
477
20.437
(19.960)
477

Rede
de gás
1.926.454
513
126.008
(72.274)
1.980.701
3.042.389
(1.061.688)
1.980.701

Outros
3.549
3.392
(1.915)
5.026
20.788
(15.762)
5.026

Total contrato
de concessão
2.010.472
34.457
(14)
126.008
(102.827)
2.068.096
3.434.996
(1.366.900)
2.068.096

Móveis
e utensílios
3.867
538
(967)
3.438
20.141
(16.703)
3.438
10

Veículos
477
(411)
66
20.437
(20.371)
66
20

Rede
de gás
1.980.701
360
88.542
(75.152)
1.994.451
3.131.291
(1.136.840)
1.994.451
3

Outros
5.026
4.956
(2.843)
7.139
25.744
(18.605)
7.139
33

Total contrato
de concessão
2.068.096
44.065
88.542
(107.629)
2.093.074
3.567.603
(1.474.529)
2.093.074
-

Os juros capitalizados no período findo em 31 de dezembro de 2021 foram de R$ 1.165 (R$ 659 em 31 de dezembro de 2020) à taxa média de 5,93% (4,23% em 31 de dezembro de 2020).
14.

Obrigações por arrendamento
A Companhia possui arrendamento com itens de terrenos, edificações e veículos. O prazo de arrendamento de terrenos é de cinco anos, edificações varia entre um (superior a um e inferior a dois) e
oito anos enquanto veículos é superior a um ano e inferior a dois anos. A tabela abaixo evidencia os prazos e suas respectivas taxas:
Contratos por prazo e taxa de desconto
Prazos contratos
Superior a 1 ano até 8 anos

Taxa % a.a.
8,45 a 11,45

Os contratos de arrendamentos referem-se a arrendamentos de terrenos, edificações e veículos. Para todos os contratos de operações de arrendamento mercantil, a Companhia reconheceu ativos
representando o direito de uso (imobilizado arrendado) e passivos de arrendamento. A companhia aplicou as isenções de reconhecimento previstas no CPC 06 (R2) para os contratos com prazo de
doze meses ou menos e/ou com valor do ativo objeto do arrendamento não significativo (até R$ 32 equivalente a 5 mil Euros).
Os saldos de arrendamento em 31 de dezembro de 2021, são de R$ 7.745 ( R$ 14.148 em 2020) no ativo e R$ 10.343 ( R$ 15.259 em 2020) no passivo, respectivamente, conforme aplicação do
CPC 06 (R2).
14.1 Ativo de direito de uso
As movimentações dos ativos de direito de uso são:
Ativo de direito de uso
Terrenos
Edificações
Veículos
Total - ativo de direito de uso

Saldo final 31/12/2020
36
13.974
138
14.148

Adição
-

Baixa
(4.088)
(4.088)

Amortizações
(12)
(2.165)
(138)
(2.315)

Saldo final 31/12/2021
24
7.721
7.745

Ativo de direito de uso
Terrenos
Edificações
Veículos
Total - ativo de direito de uso

Saldo final 31/12/2019
47
9.008
354
9.409

Adição
11.570
11.570

Baixa
(2.137)
(2.137)

Amortizações
(11)
(4.467)
(216)
(4.694)

Saldo final 31/12/2020
36
13.974
138
14.148

Prazo médio
contratual - (anos)
5,42
3,12
1,69
Prazo médio
contratual - (anos)
5,42
3,12
1,69
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Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - CÓDIGO CVM 01661-6
A seguir é apresentado quadro indicativo do direito de PIS/COFINS a recuperar embutido na
contraprestação de arrendamento/locação do contrato da sede administrativa, conforme períodos
previstos para pagamento. Saldos não descontados e saldos descontados a valor presente.
Fluxos de caixa (2021)
Contraprestação do arrendamento
PIS/COFINS potencial

Passivo de arrendamento
Terrenos
Edificações
Veículos
Total - passivo de arrendamento
(*)

(*)
(**)

Nominal
9.849
911

Contraprestação do arrendamento
PIS/COFINS potencial

Ajustado a valor presente
7.830
724

Saldo final 31/12/2020
40
15.054
165
15.259

Nominal
2.394
221

Ajustado a valor presente
2.297
213

As movimentações das obrigações por arrendamento são:
Baixa
(*)
(4.088)
(4.088)

Encargos financeiros
4
1.119
8
1.131

Pagamentos
principal
(10)
(1.039)
(20)
(1.069)

A composição das obrigações registradas no balanço patrimonial é:

Pagamentos
juros Saldo final 31/12/2021
(4)
30
(878)
10.168
(8)
145
(890)
10.343

Benefícios especiais de aposentadoria (Plano 90)
Prêmio aposentadoria
Assistência médica para aposentados
Circulante
Não circulante

Baixas referentes aos distratos de três contratos de locação de imóveis, sendo o mais relevante correspondente a filial situada na Avenida Presidente Vargas - RJ.
Adição
Baixa
Pagamentos
Passivo de arrendamento
Saldo final 31/12/2019 Encargos financeiros
(*)
(**)
principal Pagamentos juros
Terrenos
49
5
(9)
(5)
Edificações
9.181
906
11.570
(2.702)
(2.995)
(906)
Veículos
369
24
(204)
(24)
Total - passivo de arrendamento
9.599
935
11.570
(2.702)
(3.208)
(935)

Saldo final
31/12/2020
40
15.054
165
15.259

Baixas referentes aos distratos de três contratos de locação de imóveis, sendo o mais relevante correspondente a filial situada na barra da tijuca.

Dezembro de 2020
Terrenos
Edificações (*)
Veículos
Total - obrigação por arrendamento

Taxa nominal
a.a. (%)
11,45
8,45 a 11,45
10,75

Tipo de taxa
Fixa
Fixa
Fixa

Circulante
13
2.958
145
3.116

Não circulante
17
7.210
7.227

Total
30
10.168
145
10.343

Circulante
10
4.056
165
4.231

Não
circulante
30
10.998
11.028

Total
40
15.054
165
15.259

Valores
nominais
30
10.168
145
10.343

Valor
presente
30
9.859
9.889

O valor presente, principal e de juros em 31 de dezembro de 2021, para os contratos acima, foi estimado mês a mês, com base na taxa média incremental dos empréstimos da Companhia de 11,45%
(imóveis), 8,45% a 11,45% (edificações) e 10,75% (veículos).
Em 31 de dezembro de 2021, as despesas de depreciação para os contratos acima foram de R$ 2.176 (R$ 4.694 em dezembro de 2020) e as despesas de juros sobre passivos de arrendamento foram
de R$ 890 (R$ 935 em dezembro de 2020).

A movimentação do valor justo dos ativos do plano de benefícios nos períodos apresentados é
a seguinte:
Plano de benefícios GASIUS
Em 31 de dezembro de 2019
533.058
Rendimento esperado
34.414
Ganhos (perdas) atuariais nos ativos do plano
(55.250)
Contribuições da patrocinadora
2.222
Contribuições dos participantes
210
Benefícios pagos
(38.172)
Em 31 de dezembro de 2020
476.482
Rendimento esperado
30.201
Ganhos (perdas) atuariais nos ativos do plano
(15.063)
Contribuições da patrocinadora
2.226
Contribuições dos participantes
142
Benefícios pagos
(39.263)
Em 31 de dezembro de 2021
454.725
A composição dos ativos do plano de pensão Gasius é a seguinte:
2021
2020
Renda fixa
Títulos públicos federais
239.677
260.202
Fundos de investimento de renda fixa
65.727
85.138
305.404
345.340
Títulos de renda variável
96.768
114.160
Investimento imobiliário
34.404
29.768
Outros ativos
43.640
37.016
174.812
180.944
480.216
526.284
A conciliação dos valores reconhecidos no balanço é a seguinte:
2021
2020
Plano de benefícios - GASIUS
Valor presente das obrigações atuariais
411.132
471.500
Valor justo dos ativos do plano
454.817
476.482
Superávit
(43.685)
(4.982)
Limite assunção de dívida (*)
43.685
4.982
Passivo líquido
-

Os valores de arrendamentos considerados de baixo valor e/ou cujo prazo é de 12 meses ou menos foram reconhecidos como despesa de aluguel no resultado do exercício. O montante total
reconhecido no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 2.778 (R$ 1.690 no exercício findo em 31 de dezembro de 2020).
15.

De gás (a)
De materiais
De serviços
(a)

16.

Fornecedores
2021
396.493
17.429
71.376
485.298

2020
232.192
2.502
52.508
287.202

Empréstimos e financiamentos
2021

Empréstimos e financiamentos
Linhas de crédito

2020

1.189.783
1.189.783

Total do passivo
Circulante
Não circulante

1.175.140
1.175.140

588.979
415.629
600.804
759.511
1.189.783
1.175.140
A variação observada entre passivo circulante e não circulante refere-se as renovações das
operações que venciam em 2021, cujo vencimento passou a ser em 2024.

A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é o único fornecedor de gás natural comprado pela
Companhia, de acordo com o 14º Termo Aditivo, celebrado entre as partes em 10 de dezembro
de 2019 no qual seguem as cláusulas do contrato original celebrado em 18 de julho de 2008.

Os empréstimos e financiamentos estão representados por recursos captados para garantir a estrutura de capital necessária para a consecução do objeto social da Companhia. Os referidos empréstimos
não apresentam cláusulas restritivas e garantias.
A composição dos empréstimos em moeda nacional pode ser assim demonstrada:
Banco Bradesco S.A.

Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A.
Banco Santander S.A.

Banco Citibank
ING Bank
Banco Mizuho
Banco Intesa San Paolo
Banco Itaú

Banco Scotiabank

(a)

Indexadores
CDI+1,2503%
CDI+2,30%
CDI+1,2503%
CDI+1,2%
CDI+1,2%
CDI+4,94%
CDI+2,30%
CDI+2,30%
CDI+1,15%
CDI+0,95%
CDI+4,81%
CDI+4,80%
CDI+2,30%
CDI+2,30%
CDI+1,75%
CDI+1,3%
CDI+3,9%
CDI+1,60%
CDI+2,75%
CDI+2,30%
CDI+1,20%
CDI+0,95%
CDI+3,05%
CDI+3,95%
CDI+2,30%
CDI+2,30%
CDI+1,05%
CDI+1,25%

Vencimento
03/06/2022
04/03/2024
20/05/2021
19/08/2022
16/04/2021
08/04/2021
04/03/2024
04/03/2024
07/08/2023
14/11/2022
24/03/2021
06/04/2021
11/03/2024
11/03/2024
16/05/2024
15/06/2021
15/04/2021
20/05/2024
08/07/2022
11/03/2024
19/09/2022
14/11/2022
23/03/2021
06/04/2021
18/03/2024
18/03/2024
12/01/2023
21/06/2021

O vencimento dos empréstimos a longo prazo é o seguinte:
2021
210.000
390.804
600.804

2020
549.511
210.000
759.511

Saldo inicial
Captação
Amortizações
Juros provisionados
Juros pagos
Custo a amortizar
Custos amortizados no período
Saldo final

2021
1.175.140
69.334
(50.339)
(5.891)
1.539
1.189.783

2020
999.618
213.700
(35.858)
49.037
(52.395)
(1.501)
2.539
1.175.140

2021
41.796
81.415
11.212
2.424
1.652
1.236
1.194
6.115
147.044

2020
31.802
80.119
8.507
1.845
2.179
510
1.020
5.450
131.432

e.

aos períodos abaixo
31/12/2020
ContriImposto buição
de renda
social

20.

521.297 521.297

11.751
(6.882)
1.139
190

Outrossim, houve aprovação de distribuição de dividendos no valor de R$ 254.988 sendo distribuídos
a todos os acionistas, e que foram pagos em parcela única em 20 de dezembro de 2021.
Em AGE, realizada em 9 de dezembro de 2021, foi aprovado a proposta de pagamento de juros
sobre capital próprio, no montante de R$ 49.499 a serem pagos em 27 de julho de 2022.

17
1.003
1.020

A composição das provisões de contingências, por natureza, é a seguinte:
2021
36.664
50.025
1.690
142.933
231.312
A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:

Complementação de Aposentadoria tipo Benefício Definido (Plano BD)

(iii)

9

a.

2020

(i)

11

Contempla benefício a ser pago a alguns empregados na data em que se desligarem da
Companhia por aposentadoria. Esse prêmio é garantido aos atuais admitidos antes de 31 de
dezembro de 1997, e que vierem a se afastar da Companhia em decorrência de aposentadoria
concedida pelo regime da previdência oficial. O valor individual do prêmio é calculado com base
no salário do empregado e no tempo de serviço prestado à Empresa, sendo seu valor individual
máximo equivalente a sete remunerações para empregados que, em 31 de dezembro de 1997,
contavam 35 anos ou mais de serviço prestado à Companhia.

(iv)

2021

2020
3

2020
41.787
62.584
2.108
142.906
249.385

Adições Baixas por reversão/pagamento
4.221
(9.344)
2.890
(15.449)
111
(529)
390
(363)
7.612
(25.685)

2021
36.664
50.025
1.690
142.933
231.312

Trabalhistas
Cíveis
Regulatória
Tributárias

2019
42.756
59.256
521
142.081
244.614

Adições Baixas por reversão/pagamento
9.274
(10.243)
12.327
(8.999)
1.988
(401)
825
24.414
(19.643)

2020
41.787
62.584
2.108
142.906
249.385

6

Plano de saúde para aposentados
Os planos de assistência médica oferecidos pela Companhia são estruturados na modalidade
de pré-pagamento, ou seja, a Operadora de plano de saúde cobra um prêmio mensal per capita
para cobertura dos serviços de assistência à saúde.
Os planos de saúde são concedidos a um grupo fechado de aposentados (e seus dependentes
legais) inscritos no plano até 17 de junho de 1998, anteriormente ao processo de privatização
da CEG. Para os empregados admitidos até aquela data e que vierem a se desligar por motivos
de aposentadoria, é oferecida a manutenção no plano pelo período de sete anos e meio, a
contar da data de afastamento definitiva, sendo extensivo a seus dependentes legais.
O plano de saúde passou a ser não contributivo para empregados admitidos a partir de
fevereiro de 2011 para empregados que contribuíram até essa data foi dada a opção de realizar
a migração mediante assinatura de Termo de Adesão. Os titulares inscritos no plano efetuam
contribuições ao plano a título de coparticipação nos eventos de pequeno risco.
2021
2020
Nº participantes
Ativos
184
189
Assistidos
642
634
826
823

Contingências tributárias
A composição da provisão para contingências tributárias é a seguinte:
2021
Esfera
Federal
140.760
Estadual
2.163
Municipal
10
142.933

Prêmio aposentadoria

Nº participantes
Assistidos

Trabalhistas
Cíveis
Regulatória
Tributárias

Alguns desses depósitos não possuem provisão devido a seus autos não terem a classificação
de perda provável conforme avaliação da Administração e seus consultores.

Plano de aposentadoria do ano 1990

2021

2020
41.787
62.584
2.108
142.906
249.385

A Companhia possui R$ 84.649 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 84.665 em 31 de dezembro
de 2020) referente a valores depositados em juízo, por ordem judicial. Esses depósitos são
atualizados monetariamente (Nota Explicativa nº 12).

Destina-se à acumulação de recursos necessários à concessão dos benefícios de renda vitalícia
e custeio das despesas administrativas do plano. Representa 6,3175 vezes as contribuições
dos participantes e assistidos. Essa contribuição teve sua cobrança suspensa no ano 2011.

Nº participantes
Assistidos

AT-2000 segregada por sexo e suavizada em 10%
IAPB-57
Álvaro Vindas

Trabalhistas
Cíveis
Regulatória
Tributárias

21
1.017
1.038

Refere-se a benefício de complementação de aposentadoria paga pela Companhia a 13 exempregados que no ano de 1990 aderiram ao plano especial de desligamento. A esses exempregados é paga uma renda mensal vitalícia, não transferível a dependentes, sendo os
valores desses benefícios atualizados com a mesma periodicidade e, no mesmo percentual
base, concedido aos empregados ativos por força dos acordos coletivos de trabalho.

98%
98%

A provisão para contingências foi constituída com base na expectativa da Administração da
Companhia e de seus consultores jurídicos para as ações judiciais de natureza cíveis, tributárias
e trabalhistas, considerando as diversas instâncias em que os processos se encontram. O
montante da provisão é considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas decorrentes de
decisões desfavoráveis em causas judiciais.

Contribuição especial

(ii)

5,48% a.a.
1,00% a.a.
3,40% a.a.

Provisão para contingências

2020

Destina-se à acumulação de recursos necessários à concessão dos benefícios de renda vitalícia e
custeio das despesas administrativas do plano. É idêntica às contribuições dos participantes e assistidos.

Reserva especial

Conforme aprovado em AGO realizada em 30 de abril de 2021, o valor de R$ 47.005 foi
distribuído a título de JCP, a todos os acionistas, que foi pago em parcela única no dia 30
de julho de 2021. Houve, também, a aprovação de distribuição de dividendos no valor de
R$ 305.070 sendo distribuídos a todos os acionistas, em duas parcelas iguais sendo a primeira
paga em 30 de julho de 2021 e, a segunda, paga em 15 de dezembro de 2021.

2021

Contribuição normal

A reserva de expansão refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados,
a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em seu plano de
investimentos, conforme orçamento de capital aprovado e proposto pelos Administradores da
Companhia.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, está assegurado um dividendo mínimo
obrigatório de 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação societária brasileira. A
Companhia tem utilizado o facultado pelo artigo 9º da Lei nº 9.249/1995, quanto aos juros sobre
o capital próprio a título de remuneração aos acionistas, determinados com base na variação
“pro rata” dia da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), aplicada sobre o patrimônio líquido.

21.

As contribuições da Companhia apresentam como se segue:

Reserva de expansão

Destinação dos lucros para distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio

(47.005)
(47.438)
27%

Plano de benefício definido puro, em fase de extinção, instituído em 1987, o qual foi fechado a
novas adesões em junho de 2004 e continua mantido apenas para os participantes assistidos e
pensionistas e para alguns empregados ainda ativos, em caráter residual.

São compostos como segue:

Refere-se a parte dos lucros, relativos ao resultado do exercício de 2020 que foram distribuídos
em dezembro de 2021, conforme assembleia geral extraordinária realizada em 09 de dezembro
de 2021.

2020
352.075
352.075
88.019

Planos de benefícios
(i)

19.2. Reserva de lucros, ajuste de avaliação patrimonial e lucros acumulados

A reserva legal é constituída anualmente 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.

Hipóteses econômicas
Taxa de desconto
Crescimentos salariais futuros
Inflação
Fator de capacidade
Salários
Benefícios
Hipóteses demográficas
Tábua de mortalidade
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de entrada em invalidez

A Companhia é mantenedora dos seguintes planos de benefícios:

Patrimônio líquido

Reserva legal

As principais premissas atuarias utilizadas nos cálculos das provisões, em 31 de dezembro de
2021, são as seguintes:

Obrigações com fundo de pensão

Nº participantes Gasius
Ativos
Assistidos

4.230
(2.477)
68

(124.126) (45.096)
(140.446) (50.971)
16.320
5.875
(124.126) (45.096)
25%
9%

47.005
47.438
257.632
254.988
607.063

Lucro por ação

Passivo atuarial não reconhecido pois o montante é inferior à dívida de plano de pensão
(“assunção de dívida”) presentemente reconhecida.
2021
2020
Benefício especial de aposentadoria
Valor presente das obrigações atuariais
4.704
5.808
Prêmio aposentadoria
Valor presente das obrigações atuariais
289
285
Assistência médica a aposentados
Valor presente das obrigações atuariais
263.210
244.215
Os valores reconhecidos na demonstração do resultado e do resultado abrangente são:
Benef.
Plano de
Esp. de Prêmio
Assistência
benefícios aposent. aposen- médica para
GASIUS (plano 90) tadoria aposentados
Total
Custo do serviço corrente
41
8
155
204
Juros sobre obrigações atuariais
(83)
354
10
15.648 15.929
Benefícios pagos
(2.226)
(698)
(10.561) (13.485)
(2.268)
(344)
18
5.242
2.648
Resultado abrangente
2.268
(760)
(13)
13.752 15.247
Imposto de Renda e
contribuição social
(5.184)
Resultado abrangente líquido
de impostos
10.063

O fundo de pensão é administrado pelo Instituto de Seguridade Social da CEG - Gasius,
entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos e de personalidade jurídica
própria, instituída em 1987, patrocinada pela Companhia e que tem por finalidade suplementar
benefícios previdenciários aos empregados da Companhia.

O capital dos acionistas residentes no exterior está integralmente registrado no Banco Central
do Brasil.

d.

(a)
(a)

Nos exercícios de 2021 e 2020 não existiam diferenças entre o resultado por ação básico e
diluído, uma vez que a Companhia não possuía nenhum instrumento dilutivo.

(130.324) (46.917)

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social de R$644.460 está representado por 259.638
mil ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:
Capital detido (%)
Residentes no exterior
Naturgy Distribuicion Latinoamerica, S.A.
54,16%
Pluspetrol Energy Sociedad Anonima
2,26%
Residentes no país
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
34,56%
Fundo de Investimento em Ações - Dinâmica Energia
8,84%
Outros (e ações em tesouraria)
0,18%
100,00%

c.

(a)

(*)

O cálculo básico de lucro por ação é computado conforme preconizado pelo CPC 41 - Resultado
por Ação, sendo o lucro líquido dividido pela quantidade média ponderada das ações ordinárias
em circulação nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, conforme segue:
2021
2020
Numerador
Lucro líquido
474.824
352.075
Denominador (em milhares de ações)
259.638
259.638
Média ponderada de número de ações em circulação
1,82879
1,35602
Lucro por ação básico e diluído por ações ordinárias

19.1. Capital social

b.

(a)

Os juros sobre o capital próprio e dividendos foram calculados como segue:
2021
474.824
Lucro líquido
474.824
Base de cálculo dos dividendos
118.706
Dividendos mínimos obrigatórios 25%
Distribuição proposta
Juros sobre o capital próprio (bruto)
(49.499)
(75.971)
Dividendos a pagar
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício
26%

Conciliação de alíquota nominal e efetiva de imposto de renda e contribuição social
As despesas de imposto de renda e de contribuição social relacionadas
estão reconciliadas às alíquotas nominais como segue:
31/12/2021
ContriImposto buição
de renda social
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
706.115 706.115
Despesa de imposto de renda e da contribuição
social, às alíquotas nominais de 25% e 9%
(176.529) (63.550)
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva
Juros sobre capital próprio
12.375
4.455
Adições permanentes
(6.681) (2.406)
Incentivos fiscais
1.045
Outros
Imposto de renda e contribuição social de
acordo no resultado do exercício
(169.790) (61.501)
Imposto corrente
(174.299) (63.124)
Imposto diferido
4.509
1.623
(169.790) (61.501)
Alíquota efetiva
24%
9%

a.

(a)
(a)
(a)

Conforme definido no Estatuto Social, a Companhia distribui aos acionistas dividendo mínimo
obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido ajustado.

Tributos a recolher
ICMS
IRPJ a pagar
COFINS
PIS
CS/PIS/COFINS terceiros
INSS terceiros
ISS terceiros
Outros

19.

(a)
(a)

31/12/2020
Curto prazo
Longo prazo
3.055
160.000
51.037
2.824
100.000
51.217
31.577
1.812
150.000
358
99.319
36.968
24.324
50.906
31.289
908
40.000
386
44.800
379
105.392
46.774
51.670
119
60.000
30.026
415.629
759.511

Os valores aprovados e pagos em 2021 estão demonstrados abaixo:
Distribuição de resultado de 2020
Juros sobre o capital próprio
Dividendos mínimo obrigatório
Dividendos aprovados em AGE (abril/21)
Reserva especial aprovado em AGE (dezembro/2021)
Total distribuído em 2021

Mapa de movimentação dos empréstimos

18.

(a)

31/12/2021
Curto prazo
Longo prazo
165.922
1.766
30.624
104.956
3.486
50.654
2.186
49.088
4.622
150.000
100.329
1.525
33.960
1.420
22.999
847
50.315
1.462
30.149
41.137
1.318
29.427
45.530
106.446
2.649
44.588
2.943
49.000
435
60.000
588.979
600.804

Os empréstimos renegociados não tiveram modificações substanciais em seus termos que resultasse no desreconhecimento da dívida. Dessa forma, a Companhia recalculou o custo amortizado dos
empréstimos considerando o valor presente dos fluxos de caixa contratuais futuros estimados descontados à taxa de juros efetiva original do empréstimo, reconhecendo no resultado o montante de
R$ 5.891 referente ao ganho decorrente da modificação dos termos da dívida.

2022
2023
2024

17.

Lc
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2020
5.808
285
244.215
250.308
75.121
175.187
250.308

A movimentação na obrigação de benefício definido durante o exercício é demonstrada a seguir:
Plano de Benef. Esp. Prêmio Assistência
benefícios de aposent. aposen- médica para
GASIUS
(plano 90) tadoria aposentados
Em 31 de dezembro de 2019
6.274
616
270.828
Custo do serviço corrente
113
17
2.283
Juros sobre obrigações atuariais
31.067
389
31
17.659
Juros/(rendimento) sobre o valor justo do
ativo do plano
(34.414)
Juros sobre o (limite máximo de
reconhecimento de ativos)/passivo oneroso
3.260
Reconhecimento de ganhos/perdas Atuariais
2.196
(110)
(379)
(37.224)
Benefícios pagos
(2.222)
(745)
(9.331)
Em 31 de dezembro de 2020
5.808
285
244.215
Custo do serviço corrente
41
8
155
Juros sobre obrigações atuariais
29.787
354
10
15.648
Juros/(rendimento) sobre o valor justo do
ativo do plano
(30.201)
Juros sobre o (limite máximo de
reconhecimento de ativos)/passivo oneroso
331
Reconhecimento de ganhos/perdas Atuariais
2.268
(760)
(13)
13.752
Benefícios pagos
(2.226)
(698)
(10.561)
Em 31 de dezembro de 2021
4.704
290
263.209

As taxas são definidas de acordo com o prazo de cada contrato.
Em 31 de dezembro de 2021, as parcelas relativas às obrigações por arrendamento no passivo circulante e não circulante têm os seguintes vencimentos:
Janeiro de 2027
Até dezembro de 2022 Janeiro de 2023 a dezembro de 2026
em diante
Terrenos
13
17
Edificações
2.041
6.983
834
Veículos
Total
2.054
7.000
834

2021
4.704
289
263.209
268.202
81.233
186.969
268.202

A movimentação do passivo atuarial em conformidade com a Deliberação CVM nº 695/2012
pode ser assim demonstrada:
Obrigações com benefícios definidos em 31 de dezembro de 2019
277.718
Custos dos juros
17.991
Custo do serviço corrente
2.413
Benefícios pagos
(12.298)
Remensurações das premissas atuariais
(35.516)
Obrigações com benefícios definidos em 31 de dezembro de 2020
250.308
Custos dos juros
15.929
Custo do serviço corrente
204
Benefícios pagos
(13.599)
Remensurações das premissas atuariais
15.361
Obrigações com benefícios definidos em 31 de dezembro de 2021
268.203

Adição referente ao novo contrato de locação de imóvel firmado neste exercício correspondente a mudança de endereço da sede corporativa para a barra da tijuca.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos das obrigações por arrendamento são compostos da seguinte forma:
Dezembro de 2021
Tipo de taxa
Taxa nominal a.a. (%)
Terrenos
Fixa
11,45
Edificações (*)
Fixa
8,45 a 11,45
Veículos
Fixa
10,75
Total - obrigação por arrendamento

(*)

As contribuições da Companhia para o plano de previdência administrado pelo fundo de pensão
e para custeio do plano de saúde administrado diretamente pela CEG totalizaram:
2021
2020
Fundo de pensão (Gasius)
2.226
2.222
Assistência médica
10.561
9.331
Plano de aposentadoria do ano 1990
698
745
13.485
12.298

14.2. Obrigações por arrendamento

(ii)

2020
140.770
2.126
10
142.906

Contingências tributárias com perdas prováveis
Desse montante podemos destacar os seguintes processos:
Ação Ordinária (2001.51.01.017353/0017353-50.2001-4.02-51101)
Questionamento sobre a incidência da CIDE. De acordo com a posição de nossos consultores
jurídicos, apesar de existirem decisões favoráveis aos contribuintes sobre a incidência da CIDE,
a maioria das decisões dos Tribunais de 2ª Instância tem sido desfavorável, dessa forma,
estimamos como provável a expectativa de perda desse processo. Assim sendo, a Companhia
contabilizou a provisão para perda do referido processo, cujo valor em 31 de dezembro de 2021 é
de R$ 12.283 (R$12.223 em 31 de dezembro de 2020) e está suportado por depósitos judiciais.
Ação Ordinária (2007.51.01.025299-3)
Em setembro de 2005, a Companhia tomou ciência da decisão emitida pela Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária do Rio de Janeiro - DERAT, que tornou sem
efeito o reconhecimento do direito creditório das contribuições do PIS e da COFINS pagas em
duplicidade em anos anteriores no valor nominal de R$ 83.459.
O valor atualizado da causa incluindo multas e juros é de aproximadamente R$ 470.375 em 31 de
dezembro de 2021. Após obter provimento apenas parcial de sua defesa nos âmbitos administrativos
e judicial e considerando critério da análise de seus argumentos de defesa, andamento processual
e contexto atuais, a Administração da Companhia entende como sendo prováveis as chances de
perda no valor do principal atualizado monetariamente em 31 de dezembro de 2021 e 2020 no valor
principal atualizado monetariamente de R$ 108.330, respectivamente, motivo pelo qual o referido
montante foi provisionado. Os demais valores inerentes a multas e juros possuem expectativa de
perda remota, e, por tal, razão não estão provisionados.
Ação Ordinária (2005.51.01.017290-3)
Em julho de 2005, a Companhia iniciou processo judicial referente à exigência de pagamento
de INSS em razão de diferenças resultantes de retenções supostamente efetuadas a menor no
período de fev/99 a set/00. A Companhia provisionou o montante atualizado em 31 de dezembro
de 2021 em R$ 17.378 (R$17.092 em 31 de dezembro de 2020). A referida ação transitou em
julgado, com decisão desfavorável para a Companhia. O processo se encontra em fase de
levantamento para após ser dado baixa.
Ademais, a Companhia tem registrado o valor correspondente a honorários advocatícios de
êxito em ações judiciais de R$ 3.144 em 31 de dezembro de 2021 (R$3.497 em 31 de dezembro
de 2020). A Companhia ainda dispõe de R$ 1.798 em 31 de dezembro de 2021 relativos a
outras causas com prognóstico provável de perda.
Contingências tributárias com perdas possíveis
Há, na Companhia, outros processos de natureza Federal, Estadual e Municipal que não estão
provisionados por estarem classificados como perda possível por nossos consultores jurídicos,
que acompanham o andamento dos processos em todas as instâncias. O valor dessas
contingências corresponde a R$ 51.497 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 63.208 em 31 de
dezembro de 2020).
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b.

(i)
(ii)
(iii)

Desse montante, podemos destacar os seguintes processos:
•
Em outubro de 2013, a Companhia iniciou processo administrativo referente a não
homologação parcial, por parte da Receita Federal, das compensações de créditos de
COFINS. Os advogados da Companhia estimam como possível a probabilidade de perda
dessa ação, razão pela qual não foi constituída a provisão. No entanto, tivemos perda total
deste processo na esfera administrativa. Os advogados da Companhia entraram com recurso
na esfera judicial e estimam como possível a probabilidade de êxito, cujo valor atualizado em
31 de dezembro de 2021 é de R$ 25.014 (R$20.179 em 31 de dezembro de 2020).
•
Em agosto de 2018, a Companhia iniciou processo administrativo visando a homologação
compensação/restituição de débitos de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. Os advogados da Companhia estimam
como possível a probabilidade de perda dessa ação, razão pela qual não foi constituída
provisão, cujo valor atualizado em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 6.997 (R$ 6.898 em 31
de dezembro de 2020).
•
Em agosto de 2020, a Companhia iniciou processo administrativo, com a impugnação de um
auto de infração, lavrado para exigência de multa relativa aos períodos de janeiro de 2015 a
outubro de 2018, em decorrência de indicação de dados incorretos em arquivos da Escrituração
Fiscal – EFD. Os advogados da Companhia estimam como possível a probabilidade de perda
dessa ação, razão pela qual não foi constituída provisão, cujo valor atualizado em 31 de
dezembro de 2021 é de R$ 6.827 (R$ 6.527 em 31 de dezembro de 2020).
Os demais processos classificados como possíveis atualizados em 31 de dezembro de 2021
somam R$ 12.657 (R$ 14.558 em 31 de dezembro de 2020).
Contingências trabalhistas
As contingências trabalhistas referem-se a ações movidas por ex-empregados da Companhia e
a ações movidas por ex-empregados de empresas terceirizadas por responsabilidade solidária.
A quantidade dessas ações é demonstrada da seguinte forma:
2021
2020
Quantidade de ações movidas por ex-empregados CEG
40
33
Ex-empregados terceiros
737
629
Outros (Ministério Público, INSS)
3
4
780
666
A tabela a seguir apresenta a composição da provisão dos processos trabalhistas:
2021
2020
Ex-empregados CEG
5.908
7.231
Ex-empregados terceiros
30.755
34.556
36.663
41.787
As reclamações trabalhistas classificadas como de êxito possível por parte da Companhia
totalizam em 31 de dezembro de 2021 R$ 84.584 (R$ 50.615 em 31 de dezembro de 2020).
A Companhia, visando à redução das contingências trabalhistas atuais e futuras, tem adotado
os seguintes planos de ação:
Melhoria do processo de contratação e gestão das atividades das empresas contratadas.
Análise dos processos mais antigos e relevantes de ex-empregados da CEG e ex-empregados
de empresas terceirizadas para propor acordos, visando à redução da contingência laboral e
custos com os advogados.
Contratação de empresa para realização de auditorias nas empresas terceirizadas e
acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Segmentos
Volumes m³ mil
Receita bruta
Deduções
Receita líquida
Custo
Resultado bruto
Despesas/receitas
Resultado antes da tributação
Provisão p/IR e contribuição social
Lucro do período

(*)

Residencial
122.078
1.163.161
(244.592)
918.569
(307.672)
610.897

(iv)

Realização de reuniões com as empresas terceirizadas que ainda prestam serviço para
a CEG e possuem processos trabalhistas, para propor um trabalho conjunto de redução de
contingências laborais.

(v)

Retenção das cauções das empresas terceirizadas para redução das provisões.

(vi)

Implantação do sistema de gestão da documentação de empresas terceiras (SERTRAS).

(vii)

Opção de Adesão ao Programa de Desligamento Especial, com quitação geral do contrato de
trabalho, para empregados próprios desligados em 2021.

c.

Contingências cíveis
As contingências cíveis provisionadas referem-se a ações movidas por terceiros contra a
Companhia, em 31 de dezembro de 2021, essas causas totalizam R$ 50.024 (R$ 62.584 em 31
de dezembro de 2020). Não há destaque, pois individualmente os processos não apresentam
valores relevantes.
Há, na Companhia, outros processos que não estão provisionados por estarem classificados
como perda possível no valor de R$ 32.725 (R$16.144 em 31 de dezembro de 2020) por
nossos consultores jurídicos, que acompanham o andamento dos processos. Com destaque
para os processos 0129467-15.2009.8.19.0001 e 0192859-26.2009.8.19.0001, referente
a discussão acerca do valor da margem aprovado na 2ª revisão tarifária, que representam
respectivamente, os valores de R$ 23.184 e R$ 8.787 da contingência total.

d.

Contingências regulatórias
As contingências regulatórias provisionadas referem-se a ações movidas por terceiros contra
a Companhia, em 31 de dezembro de 2021; essas causas totalizam R$ 1.690 (R$ 2.108 em
31 de dezembro de 2020). Com destaque para o processo E-33/100.459/2004 que representa
R$ 1.474 da provisão total.
Há, na Companhia, outros processos que não estão provisionados por estarem classificados
como perda possível no valor de R$ 248 (R$ 790 em 31 de dezembro de 2020) por nossos
consultores jurídicos, que acompanham o andamento dos processos.

22.

Informações por segmento
A Companhia atua, somente, no segmento de distribuição de Gás no Estado do Rio de Janeiro e
sua demonstração de resultado reflete essa atividade. Desta maneira, a Administração acredita
que sua demonstração de resultados, e as demais informações constantes nestas notas
explicativas, apresentam as informações requeridas sobre seu único segmento operacional.
A Administração analisa o desempenho da Companhia considerando as características
do seu mercado consumidor e, dessa forma, subdivide o resultado de suas operações nos
seguintes segmentos: mercado residencial (967.535 clientes pessoas físicas que possuem em
seus domicílios equipamentos a gás natural como aquecedores e fogões), comercial (12.826
pequenos e médios estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares, shopping centers
e hotéis), industrial (256 indústrias de diversos setores como químico, fundição e siderurgia,
vidros, bebidas entre outros), termoelétrico (4 Usinas de Geração de Energia movidas a
gás natural) e automotivo (498 postos de combustível de gás natural veicular GNV), todos
localizados na área de concessão da Companhia, que compreende a região metropolitana do
estado do Rio de Janeiro. Vale destacar que em nenhum de seus segmentos a Companhia
possui um determinado cliente que individualmente represente 10% (dez por cento) de sua
receita total, não havendo dependência com relação a um único cliente.

Margem por segmento em 2021
Industrial
Automotivo
Construção
450.380
935.083
1.232.697
2.432.852
83.548
(239.063)
(526.560)
993.634
1.906.292
83.548
(897.012)
(1.801.156)
(83.548)
96.622
105.136
-

Comercial
58.411
326.360
(69.984)
256.376
(142.582)
113.794

Outras Receitas (*)
3.143.248
330.695
(75.625)
255.070
(13.108)
241.962

23.

As outras receitas têm a seguinte composição:
2021
321.478
5.790
3.427
330.695

Receita líquida

25.

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

25.1 Fornecedor de gás

24.

2020
3.711.704
97.882
190.718
4.000.304

(-) ICMS
(634.130)
(445.504)
(-) ISS
(6.935)
(4.774)
(-) PIS
(87.975)
(62.375)
(-) COFINS
(405.220)
(287.303)
(-) Taxa de regulação
(21.564)
(15.357)
Total de deduções
(1.155.824)
(815.313)
Receita líquida
4.413.489
3.184.991
É constituído principalmente pela receita de ATR (Acesso de Terceiros à Rede), em que o
cliente remunera a passagem do gás pela rede, pois a aquisição do gás é negociada com a
Petrobras. Ademais, é registrado nesta linha receitas provenientes de partes relacionadas e
demais prestações de serviços.
Custo do serviço
2021
(3.026.085)
(83.565)
(23.769)
(111.659)
(3.245.078)

Compra de gás e de serviços
Custo dos contratos de construção
Custo de pessoal
Custo de amortização do intangível

Em 10 de dezembro de 2019, foi celebrado o Termo Aditivo nº 14 ao contrato de fornecimento de
gás natural com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, no qual as partes acordam em diminuir a
quantidade diária contratual, para 4.800.000 m³/dia e a adesão à uma nova política de preços,
indexada aos preços internacionais do petróleo tipo Brent. Esse aditivo se encontrava vigente
na data de encerramento do exercício.

(i)

A retirar da Petrobras e, mesmo que não retire, a pagar uma quantidade de gás que, na média diária
do referido mês, corresponda a 70% da QDC - compromisso Retirada Mínima Mensal (RMM);

(ii)

A retirar da Petrobras e, mesmo que não retire, a pagar um Encargo de Capacidade do referido
mês, correspondente a 100% da QDC.

2020
(1.916.169)
(97.897)
(17.726)
(107.352)
(2.139.144)

2020
(17.759)
(10.060)
(4.563)
11.703
(1.757)
(22.436)

(a)

Com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas, o Governo do Estado
do Rio de Janeiro instituiu o Fundo Orçamentário Temporário (FOT). A referida legislação foi
regulamentada e publicada no Diário Oficial do Estado em dezembro de 2019.

28.

Resultado financeiro
2021

Receitas financeiras
Rendas sobre aplicações financeiras
Receita de juros e encargos
Atualizações monetárias (a)
Outras receitas financeiras
Despesas financeiras
Juros de empréstimo
IOF
Atualizações monetárias (a)
Fiança bancária
Outras despesas financeiras

2020

13.043
2.439
22.756
6.714
44.952

3.504
6.819
1.439
4.155
15.917

(69.334)
(1.607)
(24.893)
(15.545)
(111.379)
(66.427)

(49.037)
(3.594)
(38.503)
(13.613)
(1.661)
(106.408)
(90.491)

(a)

O aumento refere-se, substancialmente, à atualização da taxa SELIC e multa e juros sobre a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ambos no valor de 20.422, não tendo
impacto no resultado da Companhia.

29.

Seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos, buscando no mercado
coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas foram contratadas
pelos montantes a seguir indicados, considerados suficientes pela Administração para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas
operações e a orientação de seus consultores de seguros.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro
contratadas com terceiros:
Em milhares
Ramos
Vigência das apólices Importâncias seguradas
Risco operacional
29/10/2021 a 29/10/2022
710.000
Responsabilidade civil geral
29/10/2021 a 29/10/2022
852.000
Responsabilidade civil - administradores
- diretores e dirigentes
29/10/2021 a 29/10/2022
94.000

No exercício de 2021, não houve pagamento relacionado à Retirada Mínima Mensal.
Considerando o término da vigência do Contrato, em 31 de dezembro de 2021, a CEG realizou
Chamada Pública, em 03 de setembro de 2021, não tendo recebido proposta elegível. Em
consequência, iniciou negociações bilaterais com a Petrobras, tendo sido apresentada proposta
bem superior aos patamares até então praticados.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Diretora-Presidente
Comercial
Gestão de Rede
Econômico-Financeiro e Relações com Investidores

2021
(15.588)
90
(9.767)
(1.937)
16.037
(5.242)
(16.407)

Impostos e taxas (a)
Ganho/perda na alienação de intangível
Indenização a terceiros
Recuperação/despesa com impostos
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais

Pelos aditivos nº 13 e nº 14 ao citado contrato de fornecimento de gás natural, a CEG se
comprometeu a partir do ano de 2019 e, consequentemente, do ano de 2020:

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Katia Brito Repsold
Bianca Giovana Wanderley Mascaro
Christiane Delart Dias de Azevedo
Márcio Gomes Vargas

(c)
(d)
27.

Compromissos e contingências

Em 1º de julho de 2019, foi celebrado o Termo Aditivo nº 13 ao contrato de fornecimento de gás
natural com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, no qual as partes acordam em aumentar a
quantidade diária contratual, de 4.650.000 m³/dia para 4.860.000 m³/dia.

2020
(79.597)
(104.959)
(31.638)
(31.483)
(37.585)
(15.547)
(6.555)
(2.413)
(45.066)
(56.780)
(411.623)

Inclui principalmente despesas com pessoal administrativo.
O saldo contido na referida conta refere-se substancialmente aos serviços operacionais
como cobrança, teleatendimento, entrega de fatura e leitura de medidores, comercialização e
atendimento ao cliente. Adicionalmente, existem outros serviços corporativos, como serviços e
licenças vinculados à tecnologia da informação e segurança.
Inclui provisão para contingências.
Composição das despesas com vendas da DRE.
Outras receitas e despesas, líquidas

Em 28 de novembro de 2008 entrou em vigência o contrato de fornecimento de gás natural com
a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras para uso convencional (“Contrato”), assinado em 18 de
julho de 2008.

Demonstração da receita líquida
2021
5.155.070
83.548
330.695
5.569.313

(a)
(b)

2020
171.293
6.794
12.631
190.718

A Administração não efetua a gestão dos ativos e passivos da Companhia por segmento, motivo pelo qual não é apresentada a composição dessas informações.
Margem por segmento em 2020
Segmentos
Residencial
Comercial
Industrial Termelétrico (a) Automotivo
Construção Outras Receitas (*)
Total
Volumes m³ mil (não auditado)
123.649
49.409
421.103
9.315
840.343
1.721.270
3.165.089
Receita bruta
988.646
227.131
879.114
9.933
1.606.880
97.882
190.718
4.000.304
Deduções
(207.634)
(48.641)
(170.694)
(2.270)
(347.789)
(38.285)
(815.313)
Receita líquida
781.012
178.490
708.420
7.663
1.259.091
97.882
152.433
3.184.991
Custo
(199.966)
(84.339)
(604.597)
(7.387)
(1.138.308)
(97.882)
(6.665)
(2.139.144)
Resultado bruto
581.046
94.151
103.823
276
120.783
145.768
1.045.847
Despesas/receitas
(524.550)
Resultado antes da tributação
521.297
Provisão p/IR e contribuição social
(169.222)
Lucro do exercício
352.075
Vale destacar que, com a mudança prevista na referida Deliberação 3.862/2019 referente à modalidade de venda para o mercado termoelétrico, que passou a ser considerado como cliente livre (ATR),
desta forma não mais sendo considerado um segmento a partir de 2021. Este fato não acarretou em qualquer tipo de descontinuidade, apenas uma nova alocação das receitas e custos no segmento
ATR (outras receitas).

Venda de gás
Contratos de construção
Outras receitas (a)
Total receita bruta

(a)

Total
4.709.200
5.569.313
(1.155.824)
4.413.489
(3.245.078)
1.168.411
(462.296)
706.115
(231.291)
474.824

2021
(73.427)
(100.897)
(29.880)
(39.554)
(35.488)
(14.877)
(8.416)
(204)
(58.204)
(18.515)
(379.462)

Despesa de pessoal (a)
Serviços profissionais e contratados (b)
Amortização do intangível
Serviços e outros gastos (c)
Serviços de manutenção
Utilidades, materiais e serviços
Despesa de atividades comerciais (d)
Entidade de previdência privada
Perda (recuperação) de crédito (d)
Provisão para perdas de crédito esperada (d)

A composição da margem por segmento pode ser assim demonstrada:

Receitas de serviços
Receitas de serviços taxados
Receita de aluguéis

(a)

Diante das considerações acima, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o
Estado do Rio de Janeiro e a CEG, interpuseram medidas judicias, sendo concedida decisão
liminar que assegurou a manutenção das condições do contrato vigente até 31.12.2021,
mantendo as mesmas condições para os próximos 12 meses (até 31.12.2022), ou até que
o CADE analise o pleito das Concessionárias impactadas, bem como que haja a completa
abertura do mercado.
25.2 Revisão tarifária
No 2º semestre de 2017, a Companhia enviou à Agência Reguladora de Energia e Saneamento
Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA a proposta de revisão tarifária (4ª Revisão
Quinquenal Tarifária), conforme determina a cláusula sétima do contrato de concessão firmado
entre a Companhia e o Estado do Rio de Janeiro em 21 de julho de 1997. Posteriormente,
em 28/09/2018 e em 19/11/2018, foram enviados Relatórios Complementares da 4ª Revisão
Quinquenal de Tarifas, visando adequar ao cenário mais atual e ainda atender à solicitação do
Poder Concedente.
Em 10 de março de 2021, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado
do Rio de Janeiro – AGENERSA realizou sessão regulatória pública, de forma on-line, para
julgamento do processo referente à 4ª revisão quinquenal tarifária (quinquênio 2018-2022).
Em 24/03/2021 foi publicada a Deliberação AGENERSA nº 4.198/2021 com os resultados da
4ª Revisão Quinquenal de Tarifas da CEG. A referida Deliberação imputou à Companhia uma
redução de 13,5% em sua margem tarifária com vigência a partir de 01 de abril de 2021.
Em 29/03/2021, a AGENERSA publicou a suspensão dos efeitos e prazos da referida
Deliberação até o pronunciamento da Procuradoria Geral do Estado e do Poder Concedente
sobre as questões relativas ao 3º termo aditivo do Contrato de Concessão.
Em 14/06/2021, a AGENERSA publicou sua decisão por manter os efeitos suspensos da referida
Deliberação, reestabelecendo os prazos processuais das decisões constantes da mesma.
Em 21/06/21, a Concessionária apresentou seus Embargos de Declaração em face ao contido na referida
Deliberação. Até o momento não há definição da AGENERSA quanto aos Embargos apresentados.
Assim, estando os efeitos da referida Deliberação suspensos, não há como reconhecer
qualquer variação ou constituição de ativo ou passivo regulatório para o exercício findo em 31
de dezembro de 2021.
Em 30/12/2021, na sessão regulatória, foi proferida a Deliberação 4363/2021 que reconhece o
direito ao repasse da inflação de forma diferida, sendo retroativa a 01/01/2022, mas condiciona
a sua aplicabilidade quando da conclusão da 4ª Revisão Quinquenal, que se espera que ocorra
ao longo do ano de 2022.
A referida decisão foi publicada em 30 de dezembro de 2021. No dia 27/01/2022 a Companhia
ingressou com um mandado de segurança contra a decisão da AGENERSA.
26. Despesas de vendas, gerais e administrativas
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos acionistas, Conselheiros e Administradores da
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro S.A. - CEG
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro S.A. - CEG (Companhia) que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras
informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro S.A. - CEG em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
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 dos auditores 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.
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 financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas
demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Provisão para contingências
Veja as Notas 2.13, 3(c) e 21 das demonstrações financeiras
Principal assunto de auditoria
A Companhia é parte passiva em processos judiciais e administrativos, de natureza tributária, regulatórias, trabalhista e cível, decorrentes do curso normal de suas
operações. Os processos de natureza tributária são relativos a multas aplicadas pelas autoridades fiscais competentes sobre
potenciais não cumprimento da legislação em vigor.
O julgamento sobre a determinação do risco de perda como perda provável e a estimativa da saída de recursos para liquidar as obrigações é calculado pelos
assessores jurídicos internos e externos da Companhia.
Consideramos esse assunto como um principal assunto de auditoria devido ao grau de julgamento inerente à determinação das estimativas relacionadas com os
valores envolvidos, e com a probabilidade de saída de recursos, oriundos das ações tributárias consideradas mais significativas.
Como auditoria endereçou esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:
•
Obtenção de confirmações, recebidas diretamente dos especialistas jurídicos externos, que incluem avaliações sobre as probabilidades de perda, e as
estimativas de valores envolvidos. Comparamos essas avaliações e estimativas àquelas usadas pela Companhia.
•
Avaliação, com auxílio ne nossos especialistas jurídicos, dos julgamentos utilizados pela Companhia na determinação da probabilidade de perda, bem
como na avaliação do mérito das causas, julgados similares e informações e atualizações publicadas recentemente relativas ao andamento dos processos
e comparamos com jurisprudências de processos semelhantes, informações históricas, e pareceres preparados pelos assessores jurídicos da Companhia.
•
Avaliação da capacidade da Companhia na preparação dessas estimativas comparando uma amostra de valores pagos na resolução de causas no
exercício, com as provisões previamente reconhecidas; e
•
Avaliação, também, se as divulgações das demonstrações financeiras consideram as informações relevantes.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o nível de provisionamento para as causas acima
referidas, assim como as divulgações correlatas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2021.
Mensuração do passivo atuarial
Veja as Notas 2.15, 3(d) e 20 das demonstrações financeiras
Principal assunto de auditoria
A Companhia possui planos de benefício pós-emprego concedidos a empregados e ex-empregados, relativos à assistência médica e plano de pensão. Os
saldos decorrentes de sua mensuração são relevantes no contexto das demonstrações financeiras e envolvem a necessidade de considerar premissas para
determinação dos valores.
O passivo de benefício definido é estimado com base em premissas atuariais, tais como taxa de retorno esperada sobre os ativos do plano de pensão,
crescimentos salariais futuros e taxas de mortalidade.
Devido às incertezas relacionadas com as premissas utilizadas para estimar o passivo de benefício definido que podem resultar em um ajuste material nos saldos
contábeis das demonstrações financeiras, consideramos esse assunto significativo em nossos trabalhos de auditoria.
Como auditoria endereçou esse assunto
nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:
•
Avaliação, com base amostral, dos dados dos participantes utilizados na avaliação atuarial da Companhia;
•
Obtenção, com o auxílio dos nossos especialistas atuariais e com o objetivo de mitigar as incertezas mencionadas, do entendimento em relação as
principais premissas aplicadas pela Compahia, obtidas com base em trabalho realizado por empresa especializada contratada pela Companhia, aonde
comparamos tais premissas com as aquelas usualmente praticadas no mercado e aplicadas no cálculo das obrigações;
•
Recálculo, com o auxílio dos nossos especialistas atuariais, dos cálculos das obrigações de benefícios a empregados realizados por empresa especializada
em avaliação atuarial, contratada pela Companhia; e
•
Avaliação se as divulgações nas demonstrações financeiras da Companhia consideram as informações relevantes relacionadas ao passivo de benefício
definido.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que são aceitáveis o valor de benefício a empregados e as
divulgações correlatas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da
Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria
das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09
- Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior
O balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa e respectivas notas explicativas para o exercício findo nessa data, apresentados como valores correspondentes nas demonstrações financeiras do
exercício corrente, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 25 de março de 2021, sem modificação. Os
valores correspondentes relativos às Demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram submetidos aos
mesmos procedimentos de auditoria por aqueles auditores independentes e, com base em seu exame, emitiram relatório sem modificação.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
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 com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 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 da 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 dos auditores 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 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 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 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 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 manterem 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 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 os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos
na auditoria das demonstrações financeiras 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, 07 de fevereiro de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Bernardo Moreira Peixoto Neto
Contador CRC RJ-064887/O-8

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reunidos
nesta data, examinaram o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2021.
Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia no decorrer do exercício e, considerando,

ainda, o relatório dos auditores independentes, emitido sem ênfases e ressalvas, com data de 07/02/2022, o Conselho Fiscal, por unanimidade, é de
opinião que os referidos documentos e propostas encontram-se em condições de serem deliberados pela Assembleia Geral dos Acionistas.
Rio de Janeiro (RJ), 07 de fevereiro de 2022.
Renato Achutti
Felipe Kfuri Moreira da Silva
Murici dos Santos
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RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO DA CEG RIO S.A. - 2021
Atividade Comercial
A área de concessão da empresa é composta pelas regiões Norte e Noroeste Fluminense; Baixada
Litorânea; Região Serrana; Médio Paraíba e Centro Sul do Estado. A distribuição de gás é feita nessas
regiões de três formas:
•

Com rede de gasodutos abastecida por gás natural recebido nos citygates;

•

Por meio do sistema estruturante de abastecimento no qual é construída uma rede interna
no município abastecida com Gás Natural Comprimido (GNC), através de uma base de
descompressão de gás natural;

•

Através do sistema de abastecimento ponto a ponto, no qual a entrega do gás é feita
individualmente a cada cliente.

Clientes atendidos
Apesar de o ano continuar impactado pela pandemia, ao longo de 2021, a Companhia continuou
captando novos clientes. Assim, mais de 2.500 novas residências passaram a ser atendias pela
empresa. No segmento de GNV, mais seis novos postos, também passaram a ser abastecidos nesse
ano, sendo quatro postos a mais do que em 2020, superando a média de incremento nos últimos
dez anos (3,3 novos postos por ano). Além disso, passaram a ser abastecidos também 34 novos
pontos comerciais.
Esse crescimento demonstra o compromisso da Companhia de ampliar o serviço de distribuição de
gás, realizando investimentos que melhoram a infraestrutura do interior do Estado do Rio de Janeiro,
além da busca constante pela diversificação dos seus mercados, visando diminuir a cada ano a
dependência do mercado industrial que ainda representa cerca de 73% das vendas de gás para o
mercado convencional (excluídas as térmicas) e quase 20% das vendas totais de gás da Companhia.
No total, 2.549 novos clientes passaram a ser atendidos com gás natural em todos os municípios na área
de concessão da Companhia. Assim, ao final do ano, a empresa já atendia um total de 86.659 clientes.
Número de Clientes

2021

2020

Variação

Residencial

84.814

82.304

3,05%

Comercial

1.625

1.591

2,14%

Industrial

85

86

-1,16%

Postos de GNV

133

127

4,72%

Geração Elétrica + ATR*
Total

2

2

0

86.659

84.110

3,08%

*ATR – Acesso de Terceiros à Rede

Evolução do número de clientes nos últimos 05 anos
100.000
90.000

82.924

86.659

84.110

78.770

Meio Ambiente e Segurança
A empresa mantém um Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e
Saúde do Trabalho, em conformidade com as normas internacionais ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018 e Empresa Saudável, respectivamente. Dessa forma, tem o compromisso de
desenvolver suas atividades tendo o foco na satisfação do cliente, sem causar danos ao meio
ambiente, nem à saúde e à segurança do trabalhador. No contexto dessa certificação, as regras
e práticas ambientais da empresa pautam suas ações visando, inclusive: garantir a prevenção de
contaminação mediante a melhoria continuada; o emprego das melhores técnicas disponíveis e o
controle e a minimização dos riscos ambientais.
Em 2021 a companhia passou por quatro auditorias: Auditoria Interna do Sistema Integrado de Gestão
– SIG, Empresa Saudável, Auditoria Ambiental Legal e Auditoria Externa de Empresa Saudável.
A empresa atua difundindo o conhecimento de temas e ações sustentáveis, de preservação e
proteção do meio ambiente e segurança, por meio de treinamentos e campanhas de conscientização,
envolvendo seus colaboradores e prestadores de serviços. Em 2021, mesmo com a adoção do
sistema de trabalho em home office, as ações se mantiveram com a realização de treinamentos
de meio ambiente sobre resíduos e sustentabilidade no canteiro de obras; e de segurança sobre
percepção de riscos e workshops de Normas Regulamentadoras (NR-10 e NR-35). Além disso, foram
enviados diversos comunicados aos colaboradores visando conscientizar sobre temas ambientais e
de segurança.
São constantes, também as ações de conscientização quanto ao uso de energia; utilização de
equipamentos elétricos mais eficientes; redução no consumo de diesel e gasolina da sua frota de
veículos; além da substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas LED, mais eficientes e o incentivo
ao uso de combustíveis mais limpos, como o GNV.
As emissões atmosféricas de carbono são uma das principais preocupações e focos de atenção.
Por isso, a empresa busca tornar seus processos e suas atividades cada vez mais eficientes. Uma
das ações contínuas adotadas é a renovação da sua rede de distribuição de gás, substituindo o ferro
fundido por polietileno (material mais eficiente e com menor fator de emissão).
Desde 2020, o Portal Energia Parceira incentiva a comunicação das empresas colaboradoras com a
companhia nos temas de Segurança e Saúde, difundindo boas práticas e expandindo o compromisso
da empresa com foco em acidente zero. O canal permite o compartilhamento de projetos e ações que
contribuem para uma rotina de trabalho mais segura. Em 2021, foram abertos mais de 20 fóruns de
discussão sobre segurança e publicadas no blog mais de dez matérias, que abordavam temas como
os cuidados no trabalho em altura, a direção defensiva, entre outros.
Entre 2015 e 2021, houve uma redução significativa de consumo de papel, mediante a substituição de
impressoras a jato de tinta/laser pelo uso de multifuncionais monitoradas em tempo real, com controle
de páginas impressas.

No contexto da segurança, a certificação demonstra que a empresa implantou um Sistema de
Gestão de Segurança e Saúde do trabalho que permite controlar seus perigos e riscos, além das
doenças ocupacionais, eliminar ou minimizar riscos às pessoas e a outras partes interessadas que
possam estar expostas aos eventos de SST associados a suas atividades, além de comprometer a
empresa com a melhoria contínua, seguindo, dessa forma, as diretrizes do Plano Compromisso com
a Segurança e a Saúde, que foca em quatro pontos de atuação: liderança, empregados, empresas
colaboradoras, instalações e processos, que alavancam e guiam a transformação cultural interna.

70.000
60.000
50.000
2017

A rede está dentro de padrões internacionais de segurança e de confiabilidade. A empresa tem um
sistema de detecção preventiva que inspeciona constantemente a rede de distribuição de gás e
mantém os índices de segurança de acordo com as mais eficientes referências internacionais e dentro
dos objetivos fixados pelo Grupo controlador da Companhia.

Em 2021, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, foi lançada a Cartilha de Sustentabilidade
com dicas sobre como ter uma vida mais sustentável, que está disponível no site da empresa para
leitura e upload.

73.825

80.000

ampliação de 15,00 km frente a 2020, passando de 1.298,20 Km para um total de 1.313,20 km
de extensão em 2021.
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Investimentos na operação
Vendas de gás
As vendas médias diárias totais de gás natural atingiram 9.209,35Mil m3/dia, apresentando um grande
aumento de 57,42% frente a 2020, quando somaram 5.850,3Mil m3/dia.
Esse forte aumento das vendas totais de gás pela Companhia (57,42%) foi resultado especialmente
do acionamento de termelétricas ao longo do ano, impactado pela crise hídrica, decorrente da
menor quantidade de chuvas, o que resultou no pior nível de água dos reservatórios em 91 anos. Os
reservatórios de águas no Sudeste e Centro-Oeste chegaram a registrar armazenamento médio de
16,7% em outubro de 2021. Assim, as vendas para Geração Elétrica somaram 6.766,74 Mil m3/dia
frente às vendas de 3.658,27 Mil m3/dia em 2020, apresentando um crescimento de 84,97%.
O mercado convencional, também apresentou recuperação nas vendas em todos os segmentos, na
comparação com 2020. Esse aumento foi puxado principalmente pelas vendas para os segmentos
comercial (+22,49%) e GNV (+13,20%), mercados impactados fortemente pelo cenário de pandemia
da Covid-19 no ano de 2020, seguidos pelo setor industrial (+10,88%). As vendas de gás para as
residências se mantiveram em linha frente a 2020, com um pequeno aumento de 0,81%. Os resultados
positivos decorrem do esforço da companhia na captação de novos clientes combinado com a
retomada gradual das atividades comerciais e econômicas em 2021, após o avanço da vacinação e a
consequente redução de casos graves da Covid-19.
Vendas (mil m³/dia)

2021

2020

Variação%

Residencial

18,57

18,42

0,81%

Em 2021, a Companhia investiu um total de R$ 20.861 mil, realizando obras para ampliação do
fornecimento de gás (novas redes de distribuição) e, também a manutenção necessária à segurança
da rede, que é um dos mais importantes e essenciais compromissos assumidos na prestação de
seu serviço.
A maior parte dos investimentos foi destinada às redes de distribuição de gás (R$ 7.789 mil). Na
renovação dessas redes (manutenção) foram investidos R$ 4.288 mil, praticamente mantendose o mesmo ritmo de investimento feito em 2020, no total de R$ 4.011 mil. Para novas redes de
alta pressão foram destinados R$ 160 mil. Esses investimentos são dedicados principalmente ao
fornecimento a indústrias e comércios de grande porte. As novas redes de média e baixa pressão
atendem os clientes residenciais e pequenos comércios e receberam um total de R$ 2.137 mil em
investimentos, ampliando-se o fornecimento aos clientes desses segmentos.
Investimentos R$ mil

2021

2020

Variação %

Investimento total em redes

7.789

12.563

-38,00%

Investimentos tangíveis1

13.072

15.061

-13,21%

Total

20.861

27.625

-24,49%

1

Máquinas / Equipamentos / ERMs / Veículos / etc.

Evolução dos Investimentos Operacionais nos últimos 05 anos

Comercial

13,89

11,34

22,49%

100.000

Industrial

1.787,48

1.612,11

10,88%

80.000

622,8

550,19

13,20%

Total do mercado convencional

2.442,74

2.192,06

11,44%

Geração Elétrica + ATR*

6.766,74

3.658,27

84,97%

Total

9.209,35

5.850,3

57,42%

Postos de GNV

46.533

40.000

29.899

27.625

*ATR – Acesso de Terceiros à Rede

20.861

Evolução do volume de vendas nos últimos 05 anos
0
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6.000,0
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5.814,5
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2.442,74
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Mercado Convencional

2021

Geração Elétrica

Regulação
Revisão de Tarifas para o Quinquênio 2018-2022
A proposta da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2018-2022) foi enviada no segundo semestre
de 2017 à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro –
Agenersa, conforme procedimento previsto no contrato de concessão firmado com o Estado do Rio
de Janeiro.
Em 10/03/2021, em sessão regulatória pública, a Agência Reguladora julgou o processo referente à
4ª Revisão Tarifária, no qual o Conselho Diretor do órgão aprovou por maioria de votos uma redução
na ordem de 84% na margem tarifária da Concessionária. Em 24 de março foi publicada no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ a Deliberação do órgão com a referida decisão. Em
26/03/2021, a Companhia recebeu o Ofício AGENERSA/SECEX SEI N°316, comunicando sobre
a nova decisão do Conselho Diretor da Agenersa de suspender os efeitos e prazos processuais
da Deliberação 4.199/2021, na qual determinou a redução da margem tarifária. Em 14 de junho
de 2021, foi publicada no DOERJ a decisão da AGENERSA por manter os efeitos suspensos da
referida Deliberação, restabelecendo os prazos processuais das decisões constantes da mesma. Em
21/06/21, a Concessionária apresentou seus Embargos de Declaração em face do contido na referida
Deliberação. Até o momento não há definição da AGENERSA quanto aos Embargos apresentados.
Contrato de suprimento de gás
Considerando o término da vigência do Contrato em 31 de dezembro de 2021, a Companhia
realizou Chamada Pública, em 03 de setembro de 2021, não tendo recebido proposta elegível. Em
consequência, iniciou negociações bilaterais com a Petrobras, tendo sido apresentada proposta bem
superior aos patamares até então praticados.
Diante das considerações acima, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e o Estado
do Rio de Janeiro, interpuseram medidas judicias, sendo concedida decisão liminar que assegurou
a manutenção das condições do contrato vigente até 31/12/2021, mantendo as mesmas condições
para os próximos 12 meses (até 31/12/2022), ou até que o CADE analise o pleito das Concessionárias
impactadas, bem como sejam reguladas as condições de acesso ao mercado de gás.

Serviço a Clientes
A Companhia deu continuação a uma série de ações alinhadas com o seu compromisso de colocar o
cliente no centro de seu modelo de negócio. Como fator-chave de sustentabilidade, a empresa atuou
alinhada com os seguintes princípios de sua responsabilidade social corporativa:
•

Os clientes estão no centro do que fazemos;

•

Tratamos os nossos clientes como gostaríamos de ser tratados;

•

Gostamos de inovar para fazer o dia a dia mais fácil para nossos clientes.

Volume de atendimento no ano: por meio da central de atendimento telefônico, que funciona 24
horas, todos os dias da semana, agências presenciais, chat e e-mail, a empresa registrou um total de
94 mil contatos. O call center fechou o ano com um total de 43 mil chamadas de clientes. O chat foi
o segundo canal mais procurado pelo cliente, contabilizando 19.035 atendimentos ao longo do ano
e com 93% de aprovação dos clientes. Já as agências presenciais fecharam o ano com um total de
10.565 atendimentos.
Atendimento digital: em 2021, a Companhia registrou forte aumento no atendimento digital. Por
intermédio do portal Minha Natugy foram contabilizados mais de 1,6 milhão de acessos ao longo do
ano para obter informações, acessar o atendimento de chat, gerar código de barras de fatura ou emitir
a segunda via da conta. Desse total, 466 mil acessaram a área privada de clientes para consultar
histórico de faturas, trocar o titular da conta, pedir gás para um novo endereço, atualizar cadastro,
cancelar o contrato de fornecimento ou parcelar contas em atraso.
Houve também um incremento na adesão do recebimento da conta por e-mail e a empresa já tem
mais de 593 mil inscritos na fatura on-line.
Formação da equipe de atendimento: buscando sempre a excelência no atendimento, foi feita
a formação de toda a equipe de atendimento durante o ano, buscando adaptação aos efeitos da
pandemia. Assim, foram realizadas mais de 9.767 horas de formação para 225 operadores, sendo em
sua maioria por meio do Teams ou em formato EAD.
Diálogo com clientes: a empresa, também manteve o estreitamento de sua parceria com as
instituições de amparo e defesa ao consumidor e melhorou os prazos de atendimentos, participando
de eventos como o Procon Carioca (Municipal) e o Procon Estadual. Mediante uma escuta ativa das
principais queixas de seus clientes, a empresa formou uma série de grupos de trabalho que revisaram
a jornada do cliente em diferentes processos. Graças a esse trabalho e ao resultado das diferentes
pesquisas realizadas ao longo do ano, mais de 150 procedimentos de atendimento ao cliente foram
revistos. O objetivo foi tornar o atendimento cada vez mais simples, rápido e menos burocrático.
Também foram revisadas todas as respostas aos clientes, abolindo o envio de correspondência em
papel e intensificando a comunicação digital, por e-mail. Por meio da PA Controle, a empresa passou
a controlar os prazos de respostas das reclamações e dar feedback ao cliente durante todo o tempo
de análise do seu atendimento. Os clientes que não ficaram satisfeitos com o atendimento em primeiro
nível, puderam recorrer aos canais de segunda instância. No total, 683 atendimentos acionaram a
empresa por meio de suas redes sociais (366), Ouvidoria (280) e Agenersa (37). Em todos esses
canais a empresa atingiu 100% dos indicadores da Qualidade em relação aos prazos de resposta.

Atividade Técnica e Operações
A rede de distribuição de gás canalizado da região abastecida pela CEG RIO teve uma

Contas de Resultado (R$ mil)

2021

2020

3.127.227

2.182.934

944.293

43,26%

Lucro bruto

310.221

249.599

60.622

24,29%

Lajida (Ebitda)

296.260

233.561

62.699

26,84%

Lucro operacional

255.531

193.556

61.975

32,02%

Lucro líquido do exercício

161.990

124.647

37.343

29,96%

9,92%

11,43%

Receita líquida de vendas e serviços

Margem Bruta
LAJIDA

Variação (R$) Variação (%)

2021

2020

Lajida (R$ mil)

296.260

233.561

Variação (R$) Variação (%)
62.699

26,84%

Lucro líquido do exercício

161.990

124.647

37.343

29,96%

Tributos sobre o lucro (IR/CSLL)

73.413

57.307

16.106

28,10%

Resultado financeiro

20.128

11.602

8.526

73,49%

Depreciação e amortização

40.729

40.005

724

1,81%

A informação relativa ao Ebitda/Lajida está de acordo com a forma de cálculo determinada pela
Instrução Normativa 527/2012 CVM.

Resultado Financeiro
Destaca-se em 2021 o aumento da taxa Selic de 2,00% para 9,25% pelo Banco Central, que buscou
sobretudo conter a inflação ao longo do ano, impactando no custo financeiro dos empréstimos e
financiamentos bancários indexados à Selic. Parte desse impacto é compensada pela rentabilidade,
também indexada à Selic, dos recursos financeiros mantidos em caixa pela Companhia.
Assim, o resultado financeiro apresentou, em 2021, o valor negativo de R$ 20.128 (expurgado o JCP),
frente ao valor de R$ 11.602 em 2020.
O endividamento da empresa, com base na dívida liquida, que era de 29% em 2020, passou para
4% em 2021, pelo incremento da liquidez de caixa e manutenção da dívida bruta em linha com o
ano anterior.

Financiamentos
Ao longo de 2021 a empresa manteve a estrutura de financiamentos necessários à realização dos
seus investimentos e cumprimento de suas obrigações. Apesar do cenário adverso atravessado ao
longo do ano, impactado pelos efeitos da pandemia, a Companhia adotou medidas conservadoras
visando à proteção do caixa, com a renovação de parte das linhas de crédito que tinham vencimento
no curso de 2022. Nesse sentido, a empresa não enfrentou dificuldades em razão de sua solidez e da
boa classificação de risco avaliada pelo mercado.

Remuneração aos Acionistas
No dia 16 de dezembro de 2021, foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas –
AGE o pagamento dos juros sobre capital próprio, no valor bruto de R$ 19.543.611,74 (0,00979619
bruto por ação), o que representará, após impostos, juros líquidos no valor de R$ 16.612.069,98. O
pagamento será efetuado, em parcela única no dia 27 de julho de 2022, a todos os acionistas titulares
das ações da Companhia na data de sua aprovação pela AGE.
O dividendo mínimo obrigatório, no valor de R$ 22.305.242,71, foi registrado de forma a atender ao
disposto no Estatuto da Companhia, que estabelece uma distribuição mínima de 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido do exercício, após as deduções previstas em lei.
O saldo remanescente, no valor de R$ 113.820.396,29, permaneceu no patrimônio líquido da
Companhia e terá a destinação atribuída pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser realizada no
mês de abril de 2022.

Relacionamento com a sociedade
A CEG RIO é uma empresa ciente da importância que suas ações têm sobre as pessoas e o entorno
de onde realiza sua atividade e assume uma série de compromissos que garantem o bem-estar das
pessoas e dos ambientes com os quais tem contato. Trabalha para entregar à sociedade um apoio
efetivo no que diz respeito à sua responsabilidade social corporativa.
Em 2021, apesar de ainda estar sob o impacto da pandemia, a empresa apoiou projetos relevantes
para o Estado e a Cidade do Rio de Janeiro. Entre esses projetos, o Rio Gastronomia.
O interior e a capital do Estado do Rio estiveram juntos, lado a lado, no maior evento de gastronomia
do país, o Rio Gastronomia, patrocinado pela Companhia, pelo 11º ano consecutivo. Depois de
acontecer de forma totalmente virtual em 2020, o evento retornou presencialmente, em dezembro,
desta vez no Jockey Club do Rio de Janeiro. Como nos anos anteriores, o Rio Gastronomia teve
aulas, bate-papos, degustações, presença de chefs nacionais e internacionais, filiais dos melhores
restaurantes, bares, food trucks e food bikes da cidade, feira de cachaça e de produtos artesanais,
além de atividades infantis e shows com nomes da música brasileira.

O Rio Gastronomia seguiu os protocolos sanitários contra a Covid-19 elaborados em parceria com o
Hospital Sírio-Libanês e com autoridades de saúde. Também foi exigido o passaporte da vacina, com
documento de identificação, para entrada no evento.

Prêmios, certificações e destaques

20.000

8.000,0

Houve um importante crescimento dos resultados de 2021, principalmente pelo incremento das
vendas de gás no ano (+57,42%), frente ao ano de 2020, fortemente impactado pelo cenário de
pandemia.

O espaço contou com a presença de 22 restaurantes, sete food trucks e bikes, e 23 produtores
artesanais. Os restaurantes e produtores do interior do Estado também estiveram representados
e puderam ter experiências de troca importantes. João Blanco, por exemplo, levou massas, como
lasanha e talharim, que ele faz com a produção de palmito pupunha que tem em Magé, na Baixada
Fluminense. É a quarta vez que a Fazendinha José de Carvalho participa do Rio Gastronomia. Para os
produtores do interior, o evento é muito relevante e já rendeu parcerias importantes com empresários
do setor e com outros produtores.
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Gestão Jurídica
Na sua atuação com foco na celebração de acordos judiciais, especialmente nos Juizados Especiais
Cíveis, em 2021, a Companhia obteve uma redução de custos de aproximadamente R$ 195 mil,
tendo por parâmetro os valores das causas nos 21 processos em que se concluíram os acordos.
Com relação aos acordos (judiciais e extrajudiciais) visando à recuperação de dívidas, aos valores
associados à reparação de avarias causadas por terceiros na rede de distribuição e aos casos de
recuperação judicial, o montante recuperado chegou a cerca de R$ 600 mil.
A área de Compliance realiza a gestão e o monitoramento do Canal de Denúncias desde 2019,
possibilitando o registro e tratamento de denúncias relacionadas às violações ao Código de Ética, à
Política Anticorrupção, à Política de Compliance e à Política de Conflito de Interesses da Companhia,
de forma autônoma, garantindo a confidencialidade e o anonimato dos denunciantes. Dados de 2021
indicam que o Canal do Código de Ética se mostra eficaz e confiável, considerando a expressiva
adesão e confiança dos denunciantes. Ao longo do ano, o canal não recebeu reclamação de
consumidores, apontando uma maturidade em seu uso. Foram feitos treinamentos on-line relativos ao
Programa de Compliance ao Código de Ética. A Companhia, também iniciou comunicações internas e
externas sobre o Programa de Privacidade e Segurança da Informação, além de treinamento massivo,
por meio de lives e cursos on-line para colaboradores e fornecedores, em atendimento à Lei Geral
de Proteção de Dados.
Vale destacar que, desde 2016, a empresa já tinha orientações especificas quanto à proteção de dados
pessoais, principalmente no tocante aos seus parceiros e fornecedores. Desde 2018, a Companhia
vem diagnosticando e implementando medidas de adequação à LGPD, como a divulgação da Política
Global de Proteção de Dados Pessoais e a Governança em Privacidade. Em atenção às políticas da
Companhia, todos os fornecedores foram contatados para reafirmarem seus compromissos com o
Programa de Compliance e de Privacidade, além do sigilo e da confidencialidade das informações,
quanto aos dados pessoais tratados.
Embora este ano a Agenersa tenha recorrido da decisão que concedeu tutela provisória para a
Companhia, na ação proposta em 2020, visando à implementação da revisão automática e imediata
da tarifa de gás natural a partir de 01/11/2020, a agência reguladora ainda não conseguiu revertê-la.
Ao final de 2020, a Agenersa havia negado a revisão da tarifa, prevista no contrato de concessão, que
implica o pass trough do custo do gás, alegando, equivocadamente, desacordo com a lei 8.769/2020.
A decisão judicial possibilitou o repasse às tarifas conforme pleiteado. Após essa decisão, ao longo
de 2021, a Companhia recebeu quatro demandas de postos de combustíveis e duas dos Sindicatos
do Comércio Varejista e de Lubrificantes, pleiteando que o reajuste fosse aplicado apenas a partir da
decisão que deferiu a tutela e não a partir de 01/11/2020. Essas ações estão em curso.
Após julgamento, no início de 2021, do processo da 4ª Revisão Quinquenal Tarifária (ciclo 20182022), que está em curso, perdeu o objeto a tutela pleiteada, em 2020, em ação judicial proposta
pela Companhia em face da Agenersa, que visava afastar deliberações da Agência em processo
regulatório o qual apurou o cumprimento de obrigações constantes do 3º Termo Aditivo ao Contrato
de Concessão e que impactavam na 4ª Revisão Tarifária.
O pedido do Estado do Rio de Janeiro (ERJ), em ação judicial proposta em 2020 em face da
Companhia, foi julgado improcedente em primeira instância. Foi reconhecida na sentença a boa-fé da
Companhia; a má-fé do ERJ por pretender obter vantagem indevida após já ter recebido as parcelas
previstas no 3° Termo Aditivo ao Contrato de Concessão; e a necessidade de respeitar o acordo
firmado na oportunidade da assinatura do referido Aditivo, que não previa atualização monetária e
autorizava a compensação de créditos da Companhia. O ERJ recorreu da decisão, cujo processo terá
seguimento. Na ação judicial, o ERJ cobra cerca de R$ 42 milhões, referentes: (i) à atualização de
valores de duas parcelas previstas no 3° Termo Aditivo do Contrato de Concessão; (ii) aos créditos
compensados no pagamento da terceira parcela prevista no Aditivo, pela Companhia em face do ERJ
(pelo fornecimento não pago de gás para diversos órgãos públicos estaduais); e (iii) o custo financeiro
pela antecipação do pagamento da terceira parcela do referido Aditivo.
No final do mês de dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)
concedeu liminar à ação civil pública impetrada pela Alerj em defesa dos consumidores do estado,
impedindo o aumento da Petrobras de 50% no preço do gás fornecido à distribuidora. A liminar
concede a manutenção das condições dos contratos atuais de fornecimento e preço, até que o CADE
aprecie a representação ofertada pela Companhia e que sejam reguladas as condições de acesso ao
mercado de gás, permitindo assim a instauração de plena concorrência no fornecimento de tal insumo.
O ERJ, também obteve decisão liminar, proferida pelo MM. Juiz Carlos Alberto Machado, no Plantão
Judiciário do Recesso. O pedido do Estado, na ação judicial em face da Petrobras, baseia-se no
argumento de que a distribuidora depende da estatal, única produtora e transportadora de gás natural
capaz de atender à demanda do estado. Valendo-se de sua posição de monopólio, condiciona a
renovação dos contratos de fornecimento de gás com vencimento em 31/12/2021 ao aumento
excessivo do preço do gás em 50% sobre o preço atual. O ERJ alegou ainda, que a conduta da estatal
repercute direta e imediatamente no contrato de concessão em vigor com a distribuidora. A decisão
judicial teve em conta o legítimo interesse do Estado na prestação adequada e contínua do serviço,
além da modicidade no valor da tarifa a ser cobrada dos consumidores. Assim, a decisão determinou
a manutenção do contrato vigente entre a Companhia e a Petrobras, mantendo-se o preço atual de
venda do gás pelo período de 12 meses, sob pena de multa diária no valor limitado a R$ 100 mil. A
FIRJAN figura no processo como amicus curiae com o objetivo de cessar o abuso do poder econômico
e prejuízo à concorrência.
É necessário destacar que o custo da compra de gás, assim como impostos, são repasses. Eles
não trazem nenhum ganho para a concessionária, que tem sua margem regulada pela Agência
Reguladora estadual, a Agenersa e, ao contrário, impactam na competividade nos mercados
automotivo, residencial, industrial e comercial.
A Companhia e a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás)
já haviam ingressado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) com pedido de
medida cautelar para a manutenção do contrato de fornecimento vigente até 31/12/2021, até que
sejam definidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) questões de infraestrutura que possibilitem
a oferta do produto às distribuidoras no livre mercado. O intuito é que seja possível adquirir o gás a
preço competitivo de fontes concorrenciais. O requerimento no CADE ainda não foi pautado e trata de
apuração de abuso de poder econômico e prática lesiva à livre concorrência por parte da Petrobras.

Os prêmios falam muito sobre os produtos ou serviços de uma empresa e comprovam sua
credibilidade. O maior compromisso da Companhia é fornecer um serviço da mais alta qualidade e
segurança para os clientes, e o reconhecimento ao trabalho realizado mostra que a empresa está no
caminho certo. A Companhia já recebeu, desde 2010, mais de 50 prêmios por excelência e projetos
socioambientais. Em 2021, destacaram-se os seguintes:
•

Prêmio Líderes Unidades do Brasil 2020. A presidente da Companhia, Katia Repsold, recebeu
o prêmio Líderes Unidades do Brasil 2020, concedido pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais
RJ. A premiação reconhece nacionalmente o talento, a competência e o comprometimento dos
executivos atuantes no Brasil e que contribuem para um país melhor e mais competitivo, de
forma ética e transparente. As empresas reconhecidas no Prêmio Líderes do Brasil, que chegou
em 2021 à 10ª edição, foram escolhidas pelo Comitê de Gestão do LIDE. O comitê é composto
por líderes empresariais de diversos setores da economia brasileira.

•

Top Employers. A Companhia recebeu, pela quarta vez, a certificação Top Employers Brasil,
concedida pelo Top Employers Institute e o Selo de Excelência de RH, concedido a 42 empresas
brasileiras. A certificação é resultado de um processo de pesquisa, que dura cerca de seis meses
e analisa mais de 600 práticas de gestão. Ao todo, foram analisadas cerca de 1.700 empresas,
em 120 países. Entre as certificadas, estão também empresas como Atento Brasil, Banco do
Brasil e Pepsico. Essa certificação reconhece a assertividade da empresa na gestão com foco
na potencialização do capital humano.

•

Prêmio ESARH - Humanização Corporativa. Em 2021, a Companhia recebeu a premiação
ESARH (Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos) na categoria Humanização
Corporativa. Esse prêmio é um dos mais importantes reconhecimentos na área de Gestão
de Pessoas do país. Tem como objetivo reconhecer, homenagear e incentivar as melhores
práticas de gestão de pessoas, humanização corporativa e responsabilidade socioambiental,
contemplando cases nacionais e internacionais.

•

Empresa Cidadã. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ)
concedeu à área Financeira da empresa a certificação de Empresa Cidadã. Instituído pelo
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro em 2001, o projeto objetiva
incentivar a elevação da qualidade das informações contábeis e socioambientais publicadas
nos relatórios anuais de empresas de todos os portes, segmentos e regiões do Brasil. Os
profissionais contábeis responsáveis pelos relatórios das organizações certificadas recebem o
Diploma de Mérito Contábil – Empresa Cidadã.

Ranking
•

O anuário Valor Grandes Grupos relaciona os 200 maiores Grupos empresariais do país,
em 2020. Nesse levantamento, a CEG RIO fica no 117º lugar. O Grupo Naturgy, controlador
da Companhia, também é classificado em 11º lugar entre os 20 Melhores em Rentabilidade
Patrimonial. A presença em um ranking do porte do Valor Grandes Grupos mostra a relevância
entre as organizações;

•

Maiores e Melhores da revista “Exame” traz a listagem das 627 maiores empresas do País, em
2020. Nessa relação, a CEG RIO ocupa a 261ª posição,

•

A inclusão da CEG RIO em rankings de renome ratifica a sua importância no cenário econômico
nacional. A empresa também foi incluída no ranking Valor 1000, do jornal “Valor Econômico”, na
340ª posição entre as empresas de petróleo e gás;

•

A edição especial 360º, da revista “Época Negócios”, apontou as 500 melhores empresas do
País por receita líquida. Por essa avaliação, a CEG RIO fica na 352ª posição.

Acionistas
Em 31 de dezembro de 2021 o capital social da empresa estava representado por 1.995.022.625
ações (665.007.548 ordinárias e 1.330.015.096 preferenciais) todas nominativas e sem valor nominal,
de propriedade dos seguintes acionistas:

Acionista

Quantidade de Ações
(1.995.022.625)*

Ordinárias
Naturgy (Grupo)
Naturgy Distribución
Latinoamérica S/A

Capital
Social (%)

Quantidade de Ações (%)
Capital
Votante
(Ordinárias) Preferenciais

Preferenciais

468.575.702

720.345.159

59,59

70,46

54,2

468.575.701

720.345.159

59,59

70,46

54,2

Naturgy Energy
Group S.A.

1

0

0

0

0

22.256.472

37.594.206

3

3,35

2,8

Gaspetro

174.175.374

572.075.712

37,41

26,19

43

Totais

665.007.548 1.330.015.077

100

100

100

Pluspetrol Energy AS

* Não estão computadas as 19 ações preferenciais em poder de pessoas físicas ex-Conselheiros de
Administração
Ao longo de 2021 não houve alteração no quadro acionário da empresa.

Auditores Independentes
Em 2021, a Companhia contratou a KPMG Auditores Independentes Ltda. (“KPMG”) para a realização
de serviços de auditoria independente em substituição a Ernst & Young Auditores Independentes
S/S (“EY Brasil”), relativamente aos exercícios sociais de 2021 a 2023. A Companhia não possui
sociedades por ela controladas.
Nossos auditores independentes não prestaram serviços de consultoria durante a vigência do contrato
de auditoria, neste sentido inexistiram questões de conflito de interesse, perda de independência ou
objetividade de nossos auditores independentes, questões essas que são avaliadas pelos nossos
órgãos de governança antes de qualquer contratação para novos serviços.
A Diretoria
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
2021
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)

338.638

180.275

Contas a receber de clientes (Nota 7)

320.245

230.997

Tributos a recuperar (Nota 8)

10.751

25.364

Contribuição social a recuperar (Nota 8)

35.713

18.069

519

841

2.043

1.522

707.909

457.068

Despesas antecipadas
Outros ativos

Não circulante
Contas a receber de clientes (Nota 7)
Tributos a recuperar (Nota 8)
Depósitos judiciais (Nota 17)
Ativos fiscais diferidos (Nota 9)
Outros ativos
Intangível (Nota 11)
Ativos de direito de uso (Nota 12.1)

Total do ativo

2021

2020

Ativo

110

1.262

191.237

8.913

2.505

2.238

26.353

23.153

18

18

220.223

35.584

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (Nota 13)
Obrigações por arrendamento (Nota 12.2)
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)
Tributos a recolher (Nota 15)
Imposto de renda a pagar (Nota 15)
Dividendos e JCP a pagar (Nota 10)
Demais contas a pagar
Não circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)
Obrigações por arrendamento (Nota 12.2)
Provisão para contingências (Nota 17)
Débitos restituíveis
Obrigações setoriais (Nota 8)

Total do passivo
Patrimônio líquido (Nota 16)
Capital social
612.521
635.221
Reserva de capital
13
390
Reservas de lucros
832.757
671.195
Total do patrimônio líquido
1.540.666
1.128.263
Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020

343.675
17
118.714
29.247
15.351
38.917
1.608
547.529

237.061
424
5.459
33.951
22.899
31.162
1.150
332.106

242.082
17.656
1.966
183.238
444.942

350.000
6
16.131
1.966
368.103

992.471

700.209

224.186
90
323.919
548.195
1.540.666

161.419
90
266.545
428.054
1.128.263

Em 31 de dezembro de 2019
Reserva especial

Reserva de
capital incentivos
fiscais

Expansão

Legal

161.419

90

89.173

32.284

-

-

-

-

-

Reserva de lucros
Dividendos
Especial propostos

Lucros
acumulados

Outros
resultados
abrangentes

Total

89.018

-

-

371.984

53.692

(53.692)

-

-

-

(35.326)

Dividendos adicionais aprovados

-

-

-

-

-

Lucro líquido do exercício

-

-

-

-

-

-

-

-

(35.326)

124.647

-

124.647

Destinação do lucro:
Juros sobre o capital próprio (R$ 6,9849 por lote de mil ações)

-

-

-

-

-

-

(13.934)

-

(13.934)

Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 9,6826 por lote de mil ações) a definir em AGOE

-

-

-

-

-

-

(19.317)

-

(19.317)

Destinação de resultado a definir em AGOE (abril/2021)

-

-

-

-

-

91.396

(91.396)

-

-

161.419

90

89.173

32.284

53.692

91.396

-

-

428.054

62.767

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.232

-

(6.232)

-

-

-

(85.163)

Em 31 de dezembro de 2020
Aumento de Capital (conf. AGOE abril/2021)
Destinação para a reserva legal (conf. AGOE abril/2021)

(62.767)

Destinação para a reserva de expansão (conf. AGOE abril/2021)

-

-

85.163

-

-

Lucro líquido do exercício

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.321

-

-

-

-

-

161.990

-

161.990

-

-

Destinação do lucro:
Reserva legal

(6.321)

Juros sobre o capital próprio (R$ 9,7964 por lote de mil ações)

-

-

-

-

-

-

(19.544)

-

(19.544)

Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 11,1803 por lote de mil ações) a definir em AGOE

-

-

-

-

-

-

(22.305)

-

(22.305)

Destinação de resultado a definir em AGOE (janeiro/2022)

-

-

-

-

-

113.820

(113.820)

-

-

224.186
90
111.569
44.837
53.692
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

113.821

-

548.195

Em 31 de dezembro de 2021

-

2020

3.127.227

2.182.934

Custo do serviço prestado (Nota 20)

(2.817.006)

(1.933.335)

Lucro bruto

310.221

249.599

Despesas de vendas (Nota 22)

(12.254)

(6.713)

Despesas administrativas e gerais (Nota 22)

(41.697)

(42.573)

Outras receitas e despesas, líquidas (Nota 23)
Lucro operacional

(739)
255.531

(6.757)
193.556

Receitas financeiras

47.736

4.952

Despesas financeiras

(67.864)

(16.554)

Resultado financeiro, líquido (Nota 24)

(20.128)

(11.602)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

235.403

181.954

Imposto de renda e contribuição social - correntes (Nota 15.b)

(76.613)

(56.765)

Imposto de renda e contribuição social - diferidos (Nota 15.b)

3.200

Lucro líquido do exercício

161.990

Lucro líquido básico e diluído por lote de mil ações
0,08120
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

(542)
124.647
0,06248

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Lucro líquido do exercício

2021

2020

161.990

124.647

Total do resultado abrangente do exercício
161.990
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

124.647

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Capital
social

2021
Receita líquida (Nota 19)

2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social
235.403
Ajustes
Amortizações do intangível
40.354
Depreciação do imobilizado - arrendamento
375
Provisão (Reversão) para contingências
1.525
Juros provisionados e não pagos
26.507
Resultado na venda do intangível
19
Resultado na baixa de imobilizado arrendado
2
Juros sobre arrendamento
25
Atualização monetária sobre depósito judicial
(254)
6.374
Provisão para perdas de crédito esperadas
Lucro antes dos impostos ajustado
310.330
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber de clientes
(94.470)
Tributos a recuperar e diferidos
78.990
Outros ativos
(212)
Fornecedores
106.614
Tributos a recolher
(86.507)
Outros passivos
458
Caixa proveniente das operações
315.203
Juros pagos sobre empréstimos
(21.170)
Juros pagos sobre arrendamento
(25)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(84.307)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
209.701
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições do intangível
(17.674)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(17.674)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização principal sobre arrendamento
(413)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
(33.251)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(33.664)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
158.363
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
180.275
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
338.638
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
181.954
39.522
483
(905)
15.575
73
63
(104)
1.901
238.562
(27.434)
64.902
(83)
5.807
(28.003)
(2.824)
250.927
(17.955)
(67)
(49.833)
183.072
(23.351)
(23.351)
(483)
(62.381)
(62.864)
96.857
83.418
180.275

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
1

1.1

2

2.1

2.2

2.3

Informações gerais
A CEG RIO S.A. (a “Companhia” ou “CEG RIO”) é uma sociedade anônima de capital fechado
e tem como objetivo, no âmbito de sua concessão, operar os serviços públicos de gás, de
qualquer tipo e origem, fora da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e explorar,
com exclusividade, a distribuição de gás canalizado, bem como todas as atividades correlatas,
compatíveis com a natureza do serviço de distribuição de gás.
A concessão obtida junto ao Estado do Rio de Janeiro tem o prazo de 30 anos, contados a partir
de 21 de julho de 1997, prorrogáveis, a critério exclusivo do Estado do Rio de Janeiro, por igual
período de tempo e por uma única vez.
A área de concessão da CEG RIO inclui as regiões Norte-Fluminense, Noroeste-Fluminense,
Baixada Litorânea, Serrana, Médio Paraíba, Centro-Sul e a Baía da Ilha Grande, todas no Estado
do Rio de Janeiro.
De acordo com o contrato de concessão, a CEG RIO deverá cumprir determinações requeridas
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (Poder Concedente). O não cumprimento das
referidas determinações sujeitará a Companhia a penalidades que vão desde a advertência até
a extinção da concessão.
As principais determinações são:
•
Realizar, por sua conta e risco, as obras ou outras intervenções necessárias à prestação
dos serviços concedidos, mantendo e repondo os bens e operando as instalações e
equipamentos, de modo a assegurar a qualidade dos serviços;
•
Manter as instalações e equipamentos existentes e futuros, promover o registro e inventário
permanente dos bens vinculados à concessão, zelando pela sua integridade;
•
Manter cobertura de seguros, por valores adequados de reposição, dos bens vinculados à
concessão, contratando, pelo menos, os seguros de danos materiais e de responsabilidade
civil por danos causados a terceiros;
•
Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada prestação
dos serviços;
•
Indenizar os danos decorrentes da prestação dos serviços;
•
Atingir as metas de qualidade e segurança, constantes do Anexo II ao Contrato de
Concessão, nos prazos e condições fixados;
•
Manter, a todo e qualquer tempo, a sede da Companhia no Estado do Rio de Janeiro.
A Companhia entende que as determinações estipuladas no contrato de concessão mencionadas
acima têm sido cumpridas adequadamente.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Companhia
em 07 de fevereiro de 2022.
Impactos da COVID-19
Com a declaração da Organização Mundial da Saúde (“OMS”) classificando o surto da COVID-19
como uma pandemia, os Governos Federais, Estaduais e Municipais foram compelidos a adotar
medidas mais rígidas para conter o avanço do vírus. A principal medida adotada consiste no
isolamento social, acarretando impactos nas atividades econômicas, causando incertezas e
reduzindo a necessidade energética do Brasil, podendo impactar segmento de Distribuição de
Gás Natural.
Diante de tal cenário, a Companhia revisou suas análises e projeções, de forma a identificar
possíveis impactos, riscos e incertezas causados pela Covid-19, incluindo, mas não se
limitando a: i) desempenho da demanda de gás, ii) impactos nos indicadores de perdas,
arrecadação e inadimplência; iii) variação dos indicadores macroeconômicos; iv) fluxo de
caixa no curto e médio prazo; v) redução do valor recuperável de ativos não financeiros e vi)
avaliação de continuidade operacional.
As análises realizadas pela administração da Companhia não identificaram mudanças nos fatos
e circunstâncias econômicas atuais, bem como impactos diretamente atribuíveis ao surto da
COVID-19 que indicassem a necessidade de fornecimento de divulgações adicionais de modo a
garantir que as informações prestadas refletissem a realidade econômica da Companhia.
Em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foi observado como possível
impacto, considerando a dificuldade em dissociar as operações normais e aquelas incrementais
relacionadas à pandemia, o aumento das perdas de crédito nos mercados com restrição
temporária de cortes de fornecimento quando comparado ao período inicial de 2020 - prépandemia - conforme evolução observada na nota explicativa nº 7 - Contas a receber de clientes.
A Administração entende que as medidas adotadas garantem a continuidade da operação,
permitindo a Companhia manter o compromisso de fornecer gás natural de forma segura e
contínua a todos, com qualidade de atendimento e preservando a saúde de seus clientes.
Dentre as medidas adotadas pela Companhia, podemos destacar:
Suspensão de cortes de fornecimento
Seguindo as determinações legais, em especial as normativas da Lei 8.769/20, que vedou a
suspensão do fornecimento de gás natural, mesmo em casos de inadimplência de consumidores
residenciais e aqueles classificados como: (i) MEIs (Micro Empreendedores Individuais); (ii) Micro
e Pequenas Empresas; e aos optantes pelo regime de arrecadação de tributos denominado
Simples Nacional (Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006), a Companhia
suspendeu o corte por inadimplência do fornecimento de gás natural canalizado, abrangendo
aproximadamente oitenta e quatro mil clientes. Os cortes serão realizados somente em casos
de emergência, como escapamentos. A medida vale para residências, pequenos comércios,
microempreendedores individuais e serviços médico-hospitalares.
Em 16/07/2021, foi publicada a Lei Estadual 9.356/2021 que alterou as medidas restritivas
contidas na Lei Estadual 8.769/2020, passando a vigorar as condições e prazos previstos na
Resolução ANEEL 928/2021. A Lei também veda a interrupção, durante o período de pandemia,
do fornecimento de gás para o cliente pessoa física cujo consumo não seja superior ao consumo
mínimo. Com a alteração, é possível a suspensão do fornecimento para clientes inadimplentes
após 90 dias, exceto para os casos mencionados na referida resolução. A Companhia encontrase em processo de adequação dos seus sistemas e demais atividades necessárias para
implementação de tais medidas.
As medidas restritivas são aplicáveis aos serviços essenciais de que trata esta Lei, enquanto
durar os planos de contingência e/ou o estado de calamidade sanitária no Estado do Rio de
Janeiro, sendo este prorrogado pelo Decreto Estadual (RJ) Nº 47.870, de 13/12/2021 até o
dia 01/07/2022.
Reajuste de tarifas
Em 30 dezembro de 2020 foi proferida a Deliberação AGENERSA nº 4.164, a qual reconheceu
o direito da Companhia em reajustar a tarifa, no percentual de 24,52%, com vigência a partir
de 1º de janeiro de 2021; bem como, considerando os efeitos da pandemia, autorizou que a
Companhia procedesse com o reajuste de forma escalonada ao longo do ano, incidindo em
fevereiro o percentual de 4% e, para os meses de maio, agosto e novembro, o percentual de
6,2%. O valor não repassado nas tarifas será considerado na 4ª Revisão Quinquenal, conforme
Deliberação 4.364/21 publicada pelo Regulador em 30/12/2021 (Nota 21).
Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.
Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Essas demonstrações evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração
na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de
valor, exceto para os instrumentos financeiros classificados como mensurados ao valor justo por
meio do resultado.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas
e, também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo
de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento
e, possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 3.
Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações
financeiras da Companhia estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e,
também, a moeda de apresentação da Companhia.
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional utilizando as
taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação nas quais os itens são
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e
da conversão pelas taxas de câmbio do final do ano referentes a ativos e passivos monetários
em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado.
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros
investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de até três meses, ou
menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com um risco
insignificante de mudança de valor.
Esses saldos são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto
prazo. Os saldos bancários a descoberto representam contas correntes garantidas, as quais

são apresentadas como parte de empréstimos e financiamentos de forma consistente com sua
natureza de atividade de financiamento e não como parte de caixa e equivalentes de caixa uma
vez que não há outras contas correntes mantidas junto à respectiva instituição financeira, as
quais pudessem compensar o saldo devedor. Para efeitos da demonstração consolidada dos
fluxos de caixa, os saldos bancários a descoberto são incluídos como componente de caixa e
equivalentes de caixa, uma vez que essas contas garantidas são liquidadas em curto espaço de
tempo e compõem parte integral da gestão de caixa da Companhia.
2.4 Instrumentos financeiros
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e
a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade.
2.4.1 Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao
valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios do Grupo para a gestão
desses ativos financeiros.
Com exceção das contas a receber de clientes que não contenham um componente de
financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, a
Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de
transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As
contas a receber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo
ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, são mensuradas pelo preço
de transação determinando de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com cliente.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor
justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Essa
avaliação é executada em nível de instrumento. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não
sejam exclusivamente pagamentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao
valor justo por meio do resultado, independentemente do modelo de negócio adotado.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em
duas categorias:
•
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida);
•
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o
método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas
são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução
ao valor recuperável.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na
demonstração do resultado.
Essa categoria contempla instrumentos derivativos e investimentos patrimoniais listados,
os quais a Companhia não tenha classificado de forma irrevogável pelo valor justo por meio
de outros resultados abrangentes. Dividendos sobre investimentos patrimoniais listados
são reconhecidos como outras receitas na demonstração do resultado quando houver sido
constituído o direito ao pagamento.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo
de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
•
Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou
•
A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo
a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) a Companhia transferiu
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia nem transferiu
nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o
controle do ativo.
Quando a Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra um
acordo de repasse, ela avalia se e em que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade.
Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo nem
transferiu o controle do ativo, a Companhia continua a reconhecer o ativo transferido na medida
de seu envolvimento continuado.
Nesse caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o
passivo associado são mensurados em uma base que reflita os direitos e as obrigações retidos
pela Companhia.
O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo
menor valor entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a
entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia).
2.4.2 Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros
ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou como
derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos,
no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros são desreconhecidos quando a obrigação especificada no contrato for
liquidada, cancelada ou expirar.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados como:
•
Passivos financeiros ao custo amortizado.
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme descrito abaixo:
Passivos financeiros ao custo amortizado (empréstimos e financiamentos)
Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos
a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa
de juros efetiva.
Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como
pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição
e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva.
A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na
demonstração do resultado.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando
a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo
financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente
diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca
ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de
um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração
do resultado.
2.5 Contas a receber de clientes e provisão para perdas de crédito esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias
ou prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. Normalmente, as
contas a receber são reconhecidas pelos valores nominais das faturas emitidas. Se o prazo de
recebimento for equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo
circulante. Caso contrário, são apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de
juros, menos a provisão para perdas de crédito esperadas.
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para
contas a receber. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para
agrupamentos de vários segmentos de clientes que apresentam padrões semelhantes.
A matriz de provisão baseia-se incialmente nas taxas de perda histórica observadas pela
Companhia. A Companhia revisa de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a
experiência histórica de perda de crédito. Em todas as datas de relatórios, as taxas de perda
histórica observadas são atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas são
analisadas e reconhecidas na contabilidade.
2.6 Depósitos judiciais
Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados passivos ou
ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia
da Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a
caracterização da liquidação do passivo. Esses depósitos são atualizados monetariamente.

2.7 Ativos intangíveis
(i) Contrato de concessão
Como resultado da adoção da interpretação do ICPC 01 (R1) Contratos de Concessão,
a Companhia classifica como intangível (i) os valores pagos ao Poder Concedente como
contraprestação da concessão; e (ii) os custos dos ativos construídos ou adquiridos para fins
de prestação de serviços de concessão (infraestrutura), líquidos de amortização. O valor da
concessão é amortizado pelo prazo residual da concessão e a amortização dos custos da
infraestrutura é calculada com base na vida útil estimada para os ativos compreendidos e
integrante da base de cálculo da tarifa de prestação de serviços.
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás a ser realizado,
conforme a referida norma é considerado um serviço prestado ao Poder Concedente e a
correspondente receita é reconhecida ao resultado por valor igual ao custo. A Companhia não
reconhece margem na construção de infraestrutura, pois essa margem está, em sua grande
maioria, vinculada aos serviços contratados de terceiros por valores que refletem o valor justo.
Ao fim da concessão, os ativos vinculados à prestação de serviço de distribuição de gás
serão revertidos ao Poder Concedente, tendo a Companhia o direito à indenização a ser
determinada com base no levantamento dos valores contábeis a serem apurados nessa época.
Em consonância com as disposições do OCPC 05 - Contratos de Concessão, a Administração
entende que a provisão contratual da indenização não representa um direito incondicional de
receber caixa ou outros ativos financeiros do Poder Concedente, motivo pelo qual não aplicou o
modelo bifurcado para contabilização dos efeitos do contrato de concessão. Esse entendimento
baseia-se no fato de que o valor residual do ativo intangível, que representa a indenização, será
objeto de negociação quando da prorrogação do contrato de concessão.
A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios
econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, os quais correspondem à vida
útil dos ativos componentes de infraestrutura. Adicionalmente, a Companhia revisa anualmente
a vida útil de seus ativos.
(ii) Programas de computador (softwares)
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos
são amortizados durante sua vida útil estimada.
Os custos de software reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o método linear ao
longo de suas vidas úteis, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 11.
(iii) Servidão de passagem
As servidões de passagem são registradas como ativo intangível e amortizadas pela expectativa
de vida útil, limitado ao prazo de concessão conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 11.
2.8 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Administração revisa anualmente o valor recuperável dos ativos com o objetivo de avaliar eventos
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o
valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de
determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e
o valor líquido de venda.
A Companhia baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas previsões
e orçamentos financeiros mais recentes, os quais são elaborados separadamente pela
Administração para cada unidade geradora de caixa às quais os ativos estejam alocados. As
projeções baseadas nessas previsões e orçamentos geralmente abrangem o período de cinco
anos. Uma taxa média de crescimento de longo prazo é calculada e aplicada aos fluxos de caixa
futuros após o quinto ano. A perda por desvalorização do ativo é reconhecida no resultado de
forma consistente com a função do ativo sujeito à perda.
Para ativos que não sejam ágio, é efetuada uma avaliação em cada data de reporte para
determinar se existe um indicativo de que as perdas por redução ao valor recuperável
reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. Se tal indicativo existir, a Companhia
estima o valor recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa. Uma perda por redução
ao valor recuperável de um ativo previamente reconhecida é revertida apenas se tiver havido
mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável do ativo desde a
última perda por desvalorização que foi reconhecida. A reversão é limitada para que o valor
contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido determinado (líquido de depreciação,
amortização ou exaustão), caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida
para o ativo em anos anteriores. Essa reversão é reconhecida no resultado.
Como resultado dessa avaliação, não foi identificada a necessidade de reconhecimento de perda
em 31 de dezembro de 2021.
2.9 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.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente
reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
2.10 Custos de empréstimos
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente,
demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos,
são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em
benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com
confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que
são incorridos.
2.11 Provisão para contingências
As provisões para ações judiciais e decorrentes das estimativas de compras de gás para
fornecimento às térmicas são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente
ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos passados; é provável que
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor puder ser estimado
com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada,
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na
mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais
de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento
da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.
2.12 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda e as contribuições sociais são reconhecidos
na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com
itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. O encargo
de imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos é calculado com base nas leis
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço.
A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações
de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá
margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.
Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se
resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o
lucro tributável (prejuízo fiscal).
O imposto de renda e contribuição social diferido ativo são reconhecidos somente na proporção
da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças
temporárias possam ser usadas.
Os impostos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há
um direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes e
quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de
renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária.
2.13 Capital social
As ações ordinárias e as ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.
2.14 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia são
reconhecidos como passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, e calculados
com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório é
provisionado e deve ser aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral.
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2.15 Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de gás
e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos
impostos, dos abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita quando esta pode ser mensurada com segurança, for provável
que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e quando critérios específicos tiverem
sido atendidos para cada uma de suas atividades, conforme descrição a seguir. A Companhia
baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o
tipo de transação e as especificações de cada venda.
a.
Venda de gás
A receita pela venda de gás é reconhecida por medição equivalente ao volume de gás transferido
para o cliente e através de estimativas para mensurar o gás entregue, mas ainda não considerado
pelas medições anteriores ao fechamento do exercício.
b. Receita de prestação de serviço de distribuição
A receita decorrente do serviço de distribuição de gás (Acesso de Terceiros à Rede - ATR) é
reconhecida pelo volume de gás medido pela Petrobras aplicando-se a margem da Distribuidora,
considerando que a aquisição do gás é negociada de forma direta e o cliente remunera a
Companhia pela movimentação do gás.
c.
Serviço de construção
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás é considerado um
serviço prestado ao Poder Concedente e a correspondente receita é reconhecida ao resultado
por valor igual ao custo, pelo fato de a Companhia subcontratar essa construção e por não
haver margem de lucro nesse serviço. Para mensuração e reconhecimento da receita e custo
dos serviços de construção da infraestrutura de distribuição de gás, a Companhia considera o
estágio de execução do serviço prestado.
d. Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência,
usando o método da taxa efetiva de juros.
2.16 Normas emitidas, mas ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não em vigor até a data de emissão
dessas demonstrações financeiras foram analisadas e concluídas que não surtirão impactos na
contabilidade da Companhia.
As normas analisadas pela Companhia foram:
•
CPC 50 - Contratos de seguro
•
IAS 1 - Classificação de passivo como circulante e não circulante
•
CPC 23/IAS28 - Definição de estimativa contábil
•
CPC 32/IAS 12 - Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma
única transação
2.17 Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A seguir indicamos a alteração da norma que foi adotada pela primeira vez para o exercício
iniciado em 1º de janeiro de 2021.
•
Alterações no CPC 06 ( R2) , CPC 11, CPC 38, CPC 40 ( R1) e CPC
Reforma
48:
da Taxa
de Juros de Referência.
•
Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados a Covid-19 Concedidos para
Arrendatários em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021.
Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras e nem se espera que
haja algum impacto futuro para a Companhia.
3
Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos
respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo,
com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos
para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir:
a.
Reconhecimento da receita de venda de gás não faturada
Para a mensuração da receita pela venda de gás não faturada são efetuadas estimativas,
com base no consumo histórico e em projeções de consumo, para mensurar o gás entregue,
mas ainda não considerado pelas medições anteriores ao fechamento do período. Conforme
apresentado na Nota Explicativa nº 7, a receita estimada nessas condições em 31 de dezembro
de 2021 foi de R$ 188.334 (R$ 136.995 em 31 de dezembro de 2020).
b. Provisão para perdas de crédito esperadas
A Companhia efetua um estudo de sua carteira de clientes e registra uma estimativa que
representa sua expectativa de inadimplência possíveis ao longo da vida esperada a incorrer
para os créditos das contas a receber. A matriz de provisão baseia-se incialmente no percentual
médio de perda histórica observado pela Companhia nos últimos anos. A composição dos
vencimentos e as movimentações estão demonstradas na nota explicativa nº 7.
c.
Provisão para contingência
A Companhia é parte envolvida em processos tributários, trabalhistas e cíveis que se encontram
em instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer face a saídas
de recursos decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e atualizadas com base na
avaliação da Administração, fundamentada na opinião de seus assessores legais e requerem
elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas.
A base da avaliação da incerteza encontra-se divulgada na nota explicativa nº 17.
4
Gestão de risco financeiro
4.1 Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem aos seguintes principais riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco cambial e risco com de taxa de juros), risco de crédito e risco de
liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos
mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro
da Companhia.
A Companhia não está exposta ao risco de volatilidade no preço do gás distribuído, uma vez
que as tarifas aplicadas são autorizadas pelo Poder Concedente e levam em consideração
o aumento dos custos do gás distribuído. Além disso, embora o custo do gás adquirido para
distribuição esteja atrelado ao dólar estadunidense, oscilações averiguadas na margem de
contribuição estipulada são revisadas e aplicadas a cada revisão tarifária efetuada.
a.
Risco de mercado
(i) Risco cambial
O risco cambial, quando aplicável, decorre de operações de empréstimos indexados à moeda
estrangeira, notadamente operações em relação ao dólar dos Estados Unidos e contratação de
serviços em moeda estrangeira (Euro). Em 31 de dezembro de 2021 não há ativos ou passivos
financeiros relevantes sujeitos à variação cambial.
(ii) Risco com taxa de juros
A Companhia tem os juros de seus empréstimos indexados ao CDI. O risco associado é oriundo
da possibilidade de ocorrer perdas resultantes de flutuações nas taxas de juros que podem
aumentar as despesas financeiras relativas aos empréstimos e financiamentos contratados.
A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a
eventual necessidade de contração de operações para proteger-se contra o risco de volatilidade
dessas taxas.
b. Risco de crédito
As regras relativas às vendas da Companhia consideram o nível de risco de crédito a que está
disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A concentração de risco de crédito com respeito
às contas a receber é minimizada devido à grande base de clientes. Adicionalmente, em caso de
inadimplência no pagamento de faturas, a distribuição do gás é paralisada nos prazos descritos
na Nota explicativa nº 7. Uma provisão para perdas de crédito esperadas é estabelecida em
relação àqueles que a Administração acredita que não serão recebidos integralmente.
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired pode ser
avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às informações
históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes. A Companhia concentra 100% do
volume de caixa e equivalentes de caixa em bancos de primeira linha.
Em relação às contas a receber, a Companhia possui uma carteira de 86.655 clientes do
segmento residencial, comercial, industrial, veicular e geração elétrica, porém existe a
concentração/dependência do segmento industrial tendo como principal fonte de receita um
único cliente, cujo volume faturado representa aproximadamente 52% (52% em 2020) do total
sem considerar as térmicas (mercado convencional).
c.
Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os
recebimentos e pagamentos previstos.
O passivo circulante está inferior ao ativo circulante no montante de R$ 160.380 em 31 de
dezembro de 2021 (R$ 124.962 em 31 de dezembro de 2020). A Companhia vem gerando lucro
em suas operações e o caixa gerado pelas operações tem sido positivo. Não observamos riscos
ao refinanciamento, uma vez que a CEG RIO goza de boa avaliação creditícia e possui histórico
positivo em suas discussões de refinanciamento junto às instituições financeiras.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixas de vencimento,
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual
do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados
e contratados.
Menos de
Entre um e Entre dois e
um ano
dois anos
cinco anos
Em 31 de dezembro de 2021
Empréstimos e financiamentos
122.850
175.245
116.636
Fornecedores
343.675
Demais contas a pagar
1.608
Arrendamento
17
Em 31 de dezembro de 2020
Empréstimos e financiamentos
5.564
285.838
87.973
Fornecedores
237.061
Demais contas a pagar
1.150
Arrendamento
424
-

d.
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Os valores justos dos passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados
no balanço patrimonial, são os seguintes:
31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020
Valor
Valor
Valor
Valor
Instrumentos
contábil
justo
contábil
justo
Empréstimos e financiamentos
360.796
360.796
355.459
355.459
38.917
38.917
56.850
56.850
Dividendos e JCP a pagar
Fornecedores e outras obrigações,
344.143
344.143
237.411
237.411
excluindo obrigações legais
6

7

(a)
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2021

2020

319.392
5.751
2.368
69.841
397.352

218.199
15.854
1.449
67.380
302.882

Circulante
Não circulante

a.

Provisão para perda esperada sobre contas a receber
Provisão para contingências
AVP Financeiro
Provisão de Fornecedores
Outras adições e exclusões
Ativo não circulante

2021
15.343
6.003
4.473
578
(44)
26.353

2020
13.193
5.485
3.826
638
11
23.153

13.193

5.485

3.826

2.150

518

647

15.343

6.003

4.473

51

(67)

638

11

23.153

(60)

(55)

3.200

578

(44) 26.353

(542)

Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre
não apenas do lucro que pode ser gerado, mas também da existência de receitas não tributáveis,
despesas não dedutíveis, incentivos fiscais e outras variáveis, não existe uma correlação
imediata entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuição
social. Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser tomada como único
indicativo de resultados futuros da Companhia.
Partes relacionadas
As tabelas a seguir apresentam transações e o valor total das operações que tenham sido
celebradas com partes relacionadas para cada data de reporte apresentada.
Os saldos em 31 de dezembro de 2021 são demonstrados como segue:
Ativo
Passivo
A receber/pagar
circulante circulante Receitas Despesas
Controle comum:
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de
Janeiro - CEG (a)
467
20.508
Naturgy Soluções S.A. (b)
8
93
Petrobras Gás S.A. - Gaspetro
93
467
8
20.508
JCP e dividendos
Controladora:
Naturgy DL S.A. (c)
23.192
Coligada:
Pluspetrol Energy S.A. (c)
1.168
14.557
Petrobras Gás S.A. - Gaspetro (c)
38.917
93
39.384
8
20.508
Em 31 de dezembro de 2021
93
31.512
28
19.476
Em 31 de dezembro de 2020

Em 31 de dezembro de 2020

Ativo
circulante

Passivo
circulante

93
93

350
350

28
28

19.476
19.476

-

18.571

-

-

93

935
11.656
31.162
31.512

28

19.476

Receitas Despesas

(a)

Referem-se, substancialmente, a obrigações por serviços técnicos e administrativos
prestados à Companhia.
(b) Referem-se a recebimento de comissão por serviço de faturamento.
(c) Referem-se à distribuição de 25% do lucro líquido do exercício.
Não havia outras transações além dos dividendos pagos entre as entidades e a Companhia
durante o exercício.
Termos e condições de transações com partes relacionadas
As vendas e compras envolvendo partes relacionadas são efetuadas a preços acordados entre
as partes. Os saldos em aberto no fim do exercício não estão atrelados a garantias, não estão
sujeitos a juros de mora e são liquidados em dinheiro. Não houve garantias fornecidas ou
recebidas em relação a quaisquer contas a receber ou a pagar envolvendo partes relacionadas.
Remuneração dos administradores e do conselho fiscal
O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ou
a pagar, incluindo os encargos legais, por serviços de empregados está demonstrada a seguir:
2021
2020
Conselho Fiscal
317
299
Conselho de Administração
358
327
3.679
3.679
Honorários dos administradores e diretor
4.354
4.305
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Os montantes apresentados na tabela referem-se aos valores reconhecidos como despesa no
exercício relacionados com os membros-chave da Administração.
Intangível
Concessão para
Contrato
exploração Servidões
de serviços de passa- Software de conTotal
(b) cessão
gem (a)
públicos
Saldos em 1º de janeiro de 2020
129.939
7
542
520.976 651.464
Aquisição
23.351
23.351
Baixas líquidas
(73)
(73)
(17.717)
(5)
(151) (21.649) (39.522)
Amortização
112.222
2
391
522.605 635.220
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo total
214.853
281
2.602
728.472 946.208
(102.631)
(279) (2.211) (205.867) (310.988)
Amortização acumulada
112.222
2
391
522.605 635.220
Valor residual
Saldos em 1º de janeiro de 2021
112.222
2
391
522.605 635.220
Aquisição
17.674
17.674
Baixas líquidas
(19)
(19)
(17.716)
(118) (22.520) (40.354)
Amortização
94.507
2
273
517.740 612.522
Saldos em 31 de dezembro de 2021
Custo total
214.853
281
2.602
746.126 963.862
(120.347)
(279) (2.329) (228.386) (351.341)
Amortização acumulada
94.506
2
273
517.740 612.521
Valor residual
(a)

(a)
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(2.713) 1.616

Total
23.695

Realização
Os ativos fiscais diferidos serão aproveitados à medida que as respectivas provisões que
serviram de base para a constituição do imposto ativo sejam realizadas.
A Companhia possui expectativa de que esses créditos sejam realizados conforme
demonstrado a seguir:
2021
2020
2021
2.778
2022
3.162
3.010
2023
3.426
3.473
2024
3.953
3.936
2025
4.480
4.631
2026
5.271
3.241
2027
3.689
2.084
2.372
2028
26.353
23.153

JCP e dividendos
Controladora:
Naturgy DL S.A. (c)
Coligada:
Pluspetrol Energy S.A. (c)
Petrobras Gás S.A. - Gaspetro (c)

2020
20.143
18.869
12.809
525
52.346
43.433
8.913
52.346

Em 15 de março de 2017, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) concluiu o julgamento do
Recurso Extraordinário nº 574.706 e, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese
de que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”) não compõe a
base de cálculo do Programa de Integração Social (“PIS”) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), uma vez que este valor não constitui
receita/faturamento da Companhia. Assim, os contribuintes têm o direito de excluir o valor
relativo ao ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e COFINS.
Em 13 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) apreciou os embargos de
declaração opostos pela União, pacificando em definitivo as questões jurídicas, definindo
que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das Contribuições do PIS e da COFINS é
o destacado nas notas fiscais e que os efeitos da Exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS deve se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e
requerimentos administrativos protocoladas até 15.03.2017.
Em 28 de setembro de 2021, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, por
meio do PARECER SEI Nº 14.483/2021/ME, se manifestou quanto as orientações a
serem observadas no cumprimento da decisão do STF, especialmente quanto ao marco
da cessação da eficácia de decisões anteriores a definitividade do precedente com
repercussão geral.
A Companhia impetrou o Mandado de Segurança em 31 de agosto de 2016, sendo julgado
integralmente procedente pela sentença de primeiro grau que concedeu a segurança para
permitir a exclusão dos valores de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem
como reconhecer o direito ao indébito tributário. Em seguida, foi interposta Apelação e
remessa necessária ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, que
negou provimento a ambos. Contra esse acórdão, foram opostos Embargos de Declaração
(pela Fazenda e pela CEG Rio) que ainda estão pendentes de julgamento. Desta forma, a
compensação dos valores indevidamente pagos em razão da inclusão do ICMS na base
de cálculo do PIS e da COFINS nos cinco anos anteriores à impetração do respectivo
Mandado de Segurança, objeto de discussão judicial, só poderá ser realizada após o
trânsito em julgado, o que não deve demorar a ocorrer considerando o efeito vinculante da
decisão emanada pelo STF.
Em novembro de 2021, a Companhia reconheceu em seu ativo não circulante, o montante
de R$ 173.201, os quais atualizados em 31 de dezembro de 2021, somam o total
de R$ 184.601 (R$ 145.663 principal e R$ 38.938 de atualização monetária) relativo a
créditos de PIS e COFINS, cuja apuração se deu sem a exclusão do ICMS de sua base,
no período compreendido entre março de 2012 até a efetiva alteração da metodologia de
cálculo o que inclui a atualização monetária pela taxa SELIC. Considerando os valores
médios dos tributos federais recolhidos nos últimos anos, a Companhia estima que o valor
total reconhecido será compensado em aproximadamente 5 anos, a partir da habilitação
do credito por parte da Receita Federal via processo administrativo, cuja a expectativa da
administração é que ocorra em prazo superior a 12 meses.
Em contrapartida dos créditos acima comentados a Companhia reconheceu uma obrigação
no passivo não circulante pelo valor integral do ativo por haver uma obrigação recíproca e
equivalente da concessionária em restituir tais valores aos usuários e cuja forma dependerá
ainda das decisões e respectivas aprovações por parte da Agência Reguladora bem como
do período, sendo possível via reajuste tarifário, conforme proposto para o mercado de
energia elétrica.
(b) Referem-se a antecipações mensais de imposto de renda e contribuição social com base
na receita bruta.
Ativos fiscais diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis
das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para
determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a
contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com
base em projeções de resultados futuros elaborados e fundamentados em premissas internas e
em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.
Composição
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são calculados sobre os
seguintes eventos:
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A receber/pagar
Controle comum:
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de
Janeiro - CEG (a)
Naturgy Soluções S.A. (b)
Petrobras Gás S.A. - Gaspetro

As movimentações na provisão para perdas de crédito esperadas seguem demonstrada abaixo:
2021
2020
Em 1º de janeiro
70.623
68.722
Provisão para perdas de crédito esperadas
7.482
4.677
Recuperação de provisão para impairment de contas a receber
(1.108)
(2.776)
Em 31 de dezembro
76.997
70.623
Cabe esclarecer que, na constituição de provisão para perdas, inclui-se variáveis de probabilidade
futura de inadimplência que, neste momento, estão agravadas pelo cenário da COVID-19 onde
em linha com o disposto no Decreto Estadual N°46.966 de 11/03/2020, a Companhia interrompeu
os serviços de corte para as ligações de algumas as categorias. Embora a previsão aponte um
aumento da inadimplência pelo cenário exposto, a expectativa é de que esta variável possua
alcance limitado de impacto nas análises de perdas esperadas.
Os valores inferiores a R$ 15 são baixados das contas a receber após o prazo de 180 dias.
A Companhia possui em 31 de dezembro de 2021 uma carteira de 86.659 clientes (84.110 em 31
de dezembro de 2020), dos segmentos residencial, comercial, industrial, veicular e termogeração
e, exceto pelos créditos em atraso dos três clientes industriais, como também pelo faturamento
a um único cliente, não há concentração significativa nos seus demais clientes, diluindo, assim,
o risco de inadimplência.
As demais contas a receber do balanço não contêm ativos sujeitos a provisões para perda de
crédito esperada.
Tributos a recuperar
2021
184.601
35.713
15.656
1.731
237.701
46.464
191.237
237.701

IR e CS diferidos ativos sobre
Provisão Provisão
Provi- Outras
AVP
para perda
para
são de adições
esperada
contin- FinanForneexclude crédito
gências ceiro cedores
sões
12.622
8.198 2.210
587
78

Os saldos em 31 de dezembro de 2020 são demonstrados como segue:

Refere-se a parcelamento de cliente acima de 12 meses.
A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada abaixo:

PIS e COFINS (a)
Contribuição social (b)
ICMS a recuperar
Demais tributos

355.459
(180.275)
175.184
428.054
603.238
29%

4.3 Instrumentos financeiros
a.
Identificação e valorização dos instrumentos financeiros
A Companhia opera com alguns instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades,
incluindo aplicações financeiras, contas a receber de clientes, fornecedores e empréstimos e
financiamentos. Quando aplicável, a Companhia opera com instrumentos financeiros derivativos,
especialmente operações de swap.
Em 31 de dezembro de 2021, não existia nenhum instrumento financeiro derivativo contratado.
Considerando a natureza dos instrumentos, o valor justo é basicamente determinado pela
aplicação do método do fluxo de caixa descontado. 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 a custo amortizado aproximam-se dos valores justos.
b. Política de gestão de riscos financeiros
A Companhia segue uma política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações
e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza
e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar
os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos, periodicamente,
os limites de crédito e a qualidade do hedge das contrapartes. Além disso, os riscos de mercado
são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou quando é
necessário manter o nível de flexibilidade financeira.
O Conselho de Administração supervisiona e aprova as informações relacionadas com o
gerenciamento de risco, incluindo políticas significativas, procedimentos e práticas aplicadas no
gerenciamento de risco.

c.

2020
53.814
126.461
180.275

A Provisão para perdas de crédito esperadas está representada, principalmente, pela provisão
constituída sobre o saldo das contas a receber de três clientes antigos do segmento industrial
que acumularam uma dívida histórica de R$ 7.407, R$ 17.015 e R$ 33.964 respectivamente.
Em relação aos dois primeiros montantes, após sucessivos acordos não cumpridos, resultou-se
no corte do fornecimento de gás por meio de decisões judiciais e consequentes execuções que
se encontram em curso, sem expectativa de realização. A terceira indústria relacionada discute
judicialmente o valor da tarifa praticada, em função do valor do Poder Calorífico Superior do
Gás - PCS, havendo, nesse caso, em primeira instância, decisão favorável à CEG RIO. Além
do processo que se encontra em andamento, existem dúvidas substanciais sobre a capacidade
financeira desta em pagar a dívida em caso de decisão final favorável à CEG RIO. Por isso, a
Administração optou por manter o valor provisionado.
A Companhia adotou como base, para ter seus valores de provisão estimada de acordo com
o CPC 48 refletido na perda esperada, um estudo de sua carteira de clientes, onde a média
encontrada em percentual está sendo aplicada para o período corrente.
Abaixo, são apresentadas as informações sobre a exposição ao risco de crédito médio nas
contas a receber da Companhia, em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020,
utilizando-se de uma matriz de provisão:
31/12/2021
31/12/2020
Taxa de
Taxa de
Dias de vencimento
atraso (%)
atraso (%)
A Vencer
1,93%
0,77%
1 a 30 dias
9,37%
1,74%
31 a 60 dias
43,42%
41,61%
61 a 90 dias
61,06%
69,34%
91 a 120 dias
69,14%
82,44%
121 a 180 dias
77,45%
87,33%
181 a 360 dias
70,90%
82,12%
Mais de 360 dias
98,71%
99,52%

4.2 Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas,
além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice
corresponde à dívida líquida dividida pelo total de capital próprio e de terceiros. A dívida líquida,
por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazo,
conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes
de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado
no balanço patrimonial, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2021 e 2020 podem ser
assim sumariados:
2021
2020
360.796
(338.638)
22.158
548.195
570.353
4%

2021
56.222
282.416
338.638

Movimentação

Em 31 de dezembro de 2019
Creditado (debitado) na
demonstração do resultado
Creditado (debitado) na
demonstração do patrimônio
Em 31 de dezembro de 2020
Creditado (debitado) na
demonstração do resultado
Creditado (debitado) na
demonstração do patrimônio
Em 31 de dezembro de 2021

As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa podem ser
resgatadas a qualquer tempo, sem qualquer penalidade, sem prejuízo da receita reconhecida ou
risco de variação significativa no seu valor.
As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários remunerados à taxa
média de 100% do CDI em 31 de dezembro de 2021 (99,5% do CDI em 31 de dezembro de 2020).
Contas a receber de clientes
Estão compostas por créditos decorrentes de fornecimento de gás (faturados e a faturar), vendas
de serviços e de equipamentos, como demonstrado a seguir:
2021
2020
Consumidores de gás e serviços
Faturado
207.378
165.005
Não faturado
188.334
136.995
Venda de equipamentos e serviços
1.640
882
397.352
302.882
Provisão para perdas de crédito esperadas
(76.997)
(70.623)
Total de contas a receber
320.355
232.259
Circulante
320.245
230.997
Não circulante (a)
110
1.262

A vencer
Vencidas até três meses
De três a seis meses
Acima de seis meses
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b.

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e bancos
Aplicações financeiras (CDBs)

Observações:
(i) Como os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratuais,
esses valores não serão conciliados com os valores divulgados no balanço patrimonial
para empréstimos.
(ii) As faixas de vencimento apresentadas não são determinadas pela norma e, sim, baseadas
em uma opção da Administração.
(iii) A análise dos vencimentos aplica-se somente aos instrumentos financeiros e, portanto, não
estão incluídas as obrigações decorrentes de legislação.
Análise de sensibilidade
A Companhia mantém grande parte de sua dívida e das suas disponibilidades indexadas às
variações do CDI (somente financiamento). Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia
apresentava uma dívida líquida de R$ 17.997, representada pelo valor dos empréstimos e
financiamentos, líquidos de caixa e aplicações financeiras.
A expectativa de mercado, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (Relatório
Focus), com data-base de 31 de dezembro de 2021, indicava uma taxa SELIC em 9,25%.
Adicionalmente, a Administração efetuou testes de sensibilidade para cenários adversos,
deterioração das taxas em 25% ou 50% superiores ao cenário provável (julgado pela
Administração), conforme demonstrado na tabela abaixo:
Cenário I
Cenário II
Cenário Deterioração Deterioração
25%
50%
provável
Operação
Taxa média mensal do CDI em 31/12/2021 - %
8,76
8,76
8,76
Dívida líquida – bancos
17.997
17.997
17.997
Taxa anual estimada do CDI em 31/12/2021 - %
9,25
11,56
13,88
Despesa financeira
88
504
921
IR e CS
30
171
313
Despesa (receita) financeira depois dos impostos
58
333
608

Total dos empréstimos e financiamentos (Nota 14)
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total do capital próprio e de terceiros
Índice de alavancagem financeira - %

Instrumentos financeiros por categoria
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as
quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de
dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a
seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor
justo como um todo:
•
Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos
idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração.
•
Nível 2 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável.
•
Nível 3 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma
recorrente, a Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia,
reavaliando a categorização (com base na informação de nível mais baixo e significativa para
mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.
Apresentamos, a seguir, os principais instrumentos financeiros classificados por categoria:
2021
2020
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
338.638
180.275
Contas a receber de clientes
320.355
232.259
2.043
1.522
Outros ativos
661.036
414.056
2021
2020
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado
Empréstimos e financiamentos
360.796
355.459
Dividendos e JCP a pagar
38.917
56.850
345.283
238.211
Fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações legais
744.996
650.520
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Servidões de passagem são custos necessários para utilização, pela Companhia, de
propriedades de terceiros para passagens da rede de distribuição.
(b) Software refere-se a investimento com modernização, melhoria e adaptações de
sistemas informatizados.
A composição dos bens incluídos na conta de contrato de concessão está apresentada a seguir:
Máquinas
Total Imobilizado
Rede e equipaOutros em opeem andade gás
mentos
(d)
ração
mento (c)
Total
Saldos em 1º de janeiro
de 2020
477.683
18.761
4.927 501.371
19.605 520.976
Aquisição
7.036
178
7.214
16.137 23.351
Transferência para
imobilizado em operação 18.173
18.173
(18.173)
Transferência (e)
(39.049)
39.049
Baixas líquidas
(73)
(73)
(73)
Amortização
(9.292)
(12.021)
(336) (21.649)
- (21.649)
Saldos em 31 de
dezembro de 2020
447.442
52.825
4.769 505.036
17.569 522.605
Custo total
612.959
89.974
7.898 710.831
17.569 728.400
Amortização acumulada
(165.517)
(37.149)
(3.129) (205.795)
- (205.795)
Valor residual
447.442
52.825
4.769 505.036
17.569 522.605
Saldos em 1º de janeiro
de 2021
447.442
52.825
4.769 505.036
17.569 522.605
Aquisição
6.834
14
6.848
10.826 17.674
Transferência para
imobilizado em operação
6.070
6.070
(6.070)
Baixas líquidas
(19)
(19)
(19)
Amortização
(17.398)
(4.785)
(337) (22.520)
- (22.520)
Saldos em 31 de
dezembro de 2021
436.114
54.855
4.446 495.415
22.325 517.740
Custo total
619.030
96.788
7.912 723.730
22.325 746.055
Amortização acumulada
(182.914)
(41.934)
(3.467) (228.315)
- (228.315)
Valor residual
436.116
54.854
4.445 495.415
22.325 517.740
Taxas anuais de
amortização (em anos)
30
10 e 20 Diversas
(c) As obras em andamento referem-se, substancialmente, aos projetos de expansão da rede.
(d) Encontram-se aglutinadas as classes de veículos, móveis e utensílios, terrenos, benfeitorias
e hardware, os juros capitalizados no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram
de R$44 (R$164 em 31 de dezembro de 2020) à taxa média de 6,39% (4,39% em 31 de
dezembro de 2020).
(e) A companhia reclassificou alguns de seus itens para a classe de ativo referente a máquinas
e equipamentos, é importante ressaltar que esta reclassificação não teve impactos nos
saldos relativos a amortização destes itens.
Obrigações por arrendamento
A Companhia possui ativos em arrendamento referentes à terrenos e edificações. O prazo de
arrendamento de terrenos e edificações varia entre um (superior a um e inferior a dois) e quatro
anos. A tabela abaixo evidencia os prazos e suas respectivas taxas:
Contratos por prazo e taxa de desconto
Taxa % a.a
Prazos contratos
Superior a 1 ano até 4 anos
9,95 e 11,45

Os contratos de arrendamentos referem-se a arrendamentos de terrenos e edificações. Para
todos os contratos de operações de arrendamento mercantil, a Companhia reconheceu
ativos representando o direito de uso (imobilizado arrendado) e passivos de arrendamento. A
companhia aplicou as isenções de reconhecimento previstas no CPC 06 (R2) para os contratos
com prazo de doze meses ou menos e/ou com valor do ativo objeto do arrendamento não
significativo (até R$ 32 equivalente a 5 mil Euros).
Os saldos de arrendamento em 31 de dezembro de 2021 são de R$13 no ativo (R$390 em 31de
dezembro de 2020) e R$17 (R$430 em 31 de dezembro de 2020) no passivo, respectivamente,
conforme aplicação do CPC 06 (R2) - Arrendamentos.
12.1 Ativo de direito de uso
As movimentações dos ativos de direito de uso são:
Saldo
Prazo médio
Saldo final
inicial
contratual
Ativo de direito de uso
01/01/2021 Baixa Amortizações 31/12/2021
(anos)
Terrenos
36
(23)
13
3,67
354
(2)
(352)
2,57
Edificações
390
(2)
(375)
13
Total - ativo de direito de uso
Abaixo demonstramos a movimentação do saldo em 2020:
Saldo inicial
Saldo final
Prazo médio
Ativo de direito de uso
01/01/2020 Amortizações 31/12/2020 contratual (anos)
Terrenos
58
(22)
36
3,67
815
(461)
354
2,57
Edificações
873
(483)
390
Total - ativo de direito de uso
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12.2 Obrigações por arrendamento
As movimentações das obrigações por arrendamento são:
Passivo de
Saldo inicial
Encargos Pagamentos Pagamentos Saldo final
arrendamento
01/01/2021 financeiros
principal
juros 31/12/2021
Terrenos
40
3
(23)
(3)
17
390
22
(390)
(22)
Edificações
Total - passivo de
430
25
(413)
(25)
17
arrendamento
Abaixo demonstramos a movimentação do saldo em 2020:
Saldo inicial Encargos Pagamentos Pagamentos Saldo final
Passivo de
01/01/2020 financeiros
principal
juros 31/12/2020
arrendamento
Terrenos
Edificações
Total - passivo de
arrendamento

61
856

5
58

(21)
(462)

(5)
(62)

40
390

917

63

(483)

(67)

430

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos das obrigações por arrendamento são compostos
da seguinte forma:
Taxa nominal
Não Saldo final
Tipo de taxa
a.a. (%) Circulante circulante 31/12/2021
Terrenos
Fixa
9,95
17
17
Edificações (*)
Fixa
9,95 e 11,45
Total - obrigação por
17
17
arrendamento
Taxa nominal
Não Saldo final
Tipo de taxa
a.a. (%) Circulante circulante 31/12/2020

Até dezembro
de 2022
18
18

Terrenos
Edificações
Total
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Janeiro de 2023 a
dezembro de 2025
-

Valores
nominais
18
18

(i)

Valor
presente
17
17

O valor presente, principal e de juros em 31 de dezembro de 2021, para os contratos acima, foi
estimado mês a mês, com base na taxa média incremental dos empréstimos da Companhia de
9,95% (terrenos).
Em 31 de dezembro de 2021, as despesas de depreciação para os contratos acima foram
de R$ 375 (R$ 483 em 31 de dezembro de 2020) e as despesas de juros sobre passivos de
arrendamento foram de R$ 25 (R$ 67 em 31 de dezembro de 2020).
Os valores de arrendamentos considerados de baixo valor e/ou cujo prazo é de 12 meses ou
menos foram reconhecidos como despesa de aluguel no resultado do exercício. O montante total
reconhecido em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 356 (R$ 208 em 31 de dezembro de 2020).
Fornecedores
2021
2020
De gás (a)
De materiais
De serviços
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Terrenos
Fixa
9,95
34
6
40
390
390
Edificações (*)
Fixa
9,95 e 11,45
Total - obrigação por
424
6
430
arrendamento
(*) As taxas são definidas de acordo com o prazo de cada contrato.
A tabela a seguir apresenta o cronograma de pagamentos dos contratos em vigor. Tais valores
representam os desembolsos estimados nos contratos assinados e encontram-se demonstrados
por seus valores nominais. Os saldos diferem daqueles registrados nos livros contábeis, pois,
nesses últimos, os montantes são registrados a valor presente:

332.922
227.535
2.575
2.155
8.178
7.371
343.675
237.061
(a) A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é o único fornecedor de gás natural comprado pela
Companhia, de acordo com o 12º Termo Aditivo, celebrado entre as partes em dezembro de
2019, no qual seguem as cláusulas do contrato original celebrado em 18 de julho de 2008.
Empréstimos e financiamentos
2021
2020
Linhas de crédito
360.796
355.459
360.796
355.459
Circulante
118.714
5.459
Não circulante
242.082
350.000
360.796
355.459
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Os empréstimos e financiamentos estão representados por recursos captados para utilização no
incremento das operações da Companhia, principalmente nos projetos de desenvolvimento de
infraestrutura e distribuição de gás para novos municípios.
Os referidos empréstimos e financiamentos não apresentam cláusulas restritivas.
O valor justo dos empréstimos atuais é equivalente ao seu valor contábil, uma vez que o impacto
do desconto não é significativo. Os valores contábeis baseiam-se no saldo de empréstimos
atualizados à taxa de juros do respectivo contrato de empréstimo até a presente data.
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A composição dos empréstimos e financiamentos pode ser assim demonstrada:
2021
2020
Curto Prazo Longo Prazo
Curto Prazo Longo Prazo
114.160
1.759
110.000
2.200
80.736
556
80.000
1.366
91.141
856
90.000
988
70.205
2.288
70.000
118.714
242.082
5.459
350.000
Operações com os bancos Safra, Mizuho, Itaú e Santander repactuados durante o exercício de 2021. Os empréstimos renegociados não tiveram modificações substanciais em seus termos
que resultasse no desreconhecimento da dívida. Dessa forma, a Companhia recalculou o custo amortizado dos empréstimos considerando o valor presente dos fluxos de caixa contratuais
futuros estimados descontados à taxa de juros efetiva original do empréstimo, reconhecendo no resultado o montante de R$ 4.153 (Nota 24) referente a perda decorrente da modificação
dos termos da dívida.
Lc - Linha de crédito.

Em moeda nacional
Banco Safra
Banco Mizuho
Banco Itaú
Banco Santander
(a)

(*)

Indexadores
CDI+2,40%
CDI+2,40%
CDI+2,10%
CDI+1,72%

Data da Operação
17/08/2020
03/11/2020
18/03/2019
01/03/2019

Os vencimentos dos empréstimos e financiamentos de longo prazo são os seguintes:
2021
2020
2022
270.000
2023
150.941
80.000
91.141
2024
242.082
350.000
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A Companhia possui, ainda, linhas de crédito não utilizadas no montante de R$ 20.000 com
vencimento em um ano, revisadas em diferentes datas durante o ano.
Mapa de movimentação dos empréstimos
2021
2020
Saldo inicial
355.459
357.839
Encargo provisionado
26.507
15.575
Custo amortizados no exercício
Encargo pago
(21.170)
(17.955)
Saldo final
360.796
355.459
Tributos a recolher
Composição do saldo
2021
2020
Imposto de renda a pagar
15.351
22.899
ICMS
23.761
17.703
PIS e COFINS
2.360
14.013
Taxa Agência Reguladora
1.547
1.087
ISS
1.003
968
Outros
576
180
44.598
56.850
Reconciliação do benefício (despesa) de imposto de renda e contribuição social
2021
2020
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda
social de renda
social
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
235.403
235.403 181.954
181.954
Despesa de imposto de renda
e da contribuição social, às
alíquotas nominais de 25% e 9%,
respectivamente
(58.851)
(21.186) (45.489)
(16.376)
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva:
Juros sobre o capital próprio
4.886
1.759
3.484
1.254
Incentivos fiscais
(33)
(12)
(150)
(54)
24
24
Outros
Imposto de renda e contribuição social no
(53.974)
(19.439) (42.131)
(15.176)
resultado do exercício
Imposto corrente
(56.327)
(20.286) (41.733)
(15.032)
2.353
847
(398)
(144)
Imposto diferido
(53.974)
(19.439) (42.131)
(15.176)
Alíquota efetiva
23%
8%
23%
8%
Patrimônio líquido
Capital social
Conforme deliberação em AGOE realizada no dia 30 de abril de 2021, o capital social foi
aumentado em R$ 62.767 proveniente de reservas de expansão passando de R$ 161.419
para R$ 224.186.
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social de R$ 224.186 está representado por 1.995.023
ações, sendo 665.008 ordinárias e 1.330.015 preferenciais, todas nominativas e sem valor
nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:
Quantidade de ações
Ordinárias Preferenciais
Residentes no exterior:
Pluspetrol Energy Sociedad Anonima
22.257
37.594
Naturgy Distribuición Latinoamerica S.A.
468.576
720.345
Residentes no país:
174.175
572.076
Gaspetro - Petrobras Gás S.A.
665.008
1.330.015
As ações ordinárias têm direito a voto nas Assembleias Gerais e as ações preferenciais, apesar
de não terem direito a voto, têm prioridade no recebimento de dividendos e no reembolso de
capital de acordo com o Estatuto.
O capital dos acionistas residentes no exterior está integralmente registrado no Banco
Central do Brasil.
Dividendos mínimos obrigatórios e juros sobre o capital próprio
De acordo com o estabelecido no estatuto social da Companhia, o dividendo mínimo obrigatório
é de 25% sobre o lucro líquido ajustado, em conformidade com o artigo 202 da Lei no 6.404/76. A
base de cálculo para os dividendos mínimos obrigatórios está assim composta:
2021
2020
Lucro líquido
161.990
124.647
Constituição da reserva legal
(6.321)
Base de cálculo dos dividendos
155.669
124.647
Dividendos mínimos obrigatórios 25%
38.917
31.162
Distribuição proposta
Juros sobre o capital próprio (bruto)
19.544
13,934
Dividendos a pagar
22.305
19.317
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício
27%
27%
A Assembleia Geral Ordinária e extraordinária de abril de 2021 aprovou a distribuição do
resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 da seguinte forma: R$ 13.934 a título
de JCP e R$ 19.317 em forma de dividendos.
Em conformidade com a Lei nº 9.249/95, a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de
dezembro de 2021, aprovou a distribuição a seus acionistas de juros sobre o capital próprio,
calculados com base na variação de Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) a serem distribuídos
aos acionistas no valor R$ 19.544.
Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente 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 eventual compensação de prejuízo e
aumento de capital.

DIRETORIA
Katia Brito Repsold
Diretora-Presidente
Bianca Giovanna Wanderley Mascaro
Comercial
Leandro Petsold dos Santos Araújo
Econômico-Financeiro
Christiane Delart
Técnico

d.

e.

f.
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Vencimento
17/08/2022
03/11/2023
02/12/2024
21/11/2023

Lc (*)
100%
100%
100%
100%

(a)
(a)
(a)
(a)

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia constituiu a reserva legal até o limite de 20% do
capital social.
Reserva de expansão
A reserva de expansão refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a fim
de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em seu plano de investimentos,
conforme orçamento de capital aprovado e proposto pelos administradores da Companhia.
Conforme deliberação em AGOE realizada no dia 30 de abril de 2021, foi destinado o valor de
R$ 62.767 desta reserva para aumento do capital social. Adicionalmente, foi constituída nova
reserva no valor de R$ 85.013 proveniente do resultado de 2020.
Reserva especial
Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2020, em conformidade
com o § 5ºdo artigo 202 da Lei nº 6.404/76, considerando o endividamento da Companhia,
os acionistas decidiram por unanimidade reter parte do lucro correspondente ao exercício de
2019 deixando de distribuí-lo. Desta forma, foi constituída uma reserva especial, com saldo no
montante de R$ 53.692.
Lucro por ação
O lucro básico e diluído por ação é o mesmo, uma vez que a Companhia possui o mesmo
tratamento para ações preferenciais e ordinárias, não havendo nenhum efeito dilutivo (Nota 16.a).
2021
2020
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
161.990
124.647
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação (milhares)
1.995.023
1.995.023
Lucro básico por ação – R$
0,08120
0,06248
Provisão para contingências
A provisão para contingências foi constituída com base na expectativa da Administração da
Companhia e de seus consultores jurídicos para as ações judiciais de natureza cíveis, tributárias
e trabalhistas, considerando as diversas instâncias em que os processos se encontram. O
montante da provisão é considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas decorrentes de
decisões desfavoráveis em causas judiciais.
A composição das provisões de contingências, por natureza, é a seguinte:
2021
2020
Trabalhistas
825
1.495
Cíveis
2.548
2.400
Regulatória
84
45
Tributárias
14.199
12.191
17.656
16.131
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A composição e movimentação das provisões de contingências, por natureza, é a seguinte:

Trabalhistas
Tributárias
Regulatórias
Cíveis
Total

2020
1.495
12.191
45
2.400
16.131

Adições
186
2.305
45
298
2.834
Provisionado
2019 no exercício

Trabalhistas
Tributárias
Regulatórias
Cíveis
Total

1.856
12.022
71
3.087
17.036

Baixas por reversão/
pagamento
(856)
(297)
(6)
(150)
(1.309)
Baixas por reversão/
pagamento

894
169
35
161
1.259

(1.255)
(61)
(848)
(2.164)

2021
825
14.199
84
2.548
17.656
2020
1.495
12.191
45
2.400
16.131

As contingências cíveis referem-se principalmente aos processos interpostos para anular
multas aplicadas pela Agência Reguladora e processos de baixa complexidade de reclamações
de consumidores.
As contingências tributárias referem-se aos processos de execução fiscal ajuizados pela união
federal, objetivando a cobrança de supostos créditos tributários de imposto de renda pessoa
jurídica - IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL. O saldo em 31 de dezembro de
2021 R$ 14.199 (R$ 12.191 em 31 de dezembro de 2020).
Adicionalmente a Companhia possui outros processos divididos em: (a) trabalhistas R$ 1.742
(R$ 1.913 em 31 de dezembro de 2020), (b) tributários R$ 28.710 (R$ 11.723 em 31 de dezembro
de 2020), (c) regulatórios R$ 879 (R$ 814 em 31 de dezembro de 2020) e (d) cíveis R$ 756
(R$ 104.514 em 31 de dezembro de 2020) que não estão provisionados, por estarem classificados
como chance de êxito possível pelos consultores jurídicos. Referente as contingências cíveis
possíveis, o saldo apurado refere-se principalmente a uma ação movida pelos clientes por
não concordarem com o aumento da margem decorrente da 2ª Revisão Tarifária, buscando a
anulação desse aumento praticado mediante edição de Deliberação da AGENERSA.
Informamos que, tivemos a baixa do processo nº 16682.720.510/2013-38, com êxito total,
referente ao Auto de Infração que exigia a cobrança de compensação de débitos requeridos
referente ao tributo COFINS. Os advogados da Companhia estimavam este processo como
possível a probabilidade de perda dessa ação, razão pela qual não foi constituído provisão na
época em que foi exigido o recolhimento do débito, cujo valor atualizado era de R$ 2.168.
Destacamos que, em dezembro/2021, a Companhia iniciou processo administrativo, com a
impugnação de um Auto de Infração relativo aos períodos de janeiro/2016 a dezembro/2020,
exigindo o recolhimento do ICMS sobre o fornecimento de gás para o cliente com diferimento de
imposto. O novo processo refere-se à suspenção do diferimento do ICMS não comunicado pelo
cliente e por este motivo a Companhia permaneceu emitindo as faturas de gás sem o destaque
do ICMS. Os advogados da Companhia estimam como possível a probabilidade de perda dessa
ação, razão pela qual não foi constituída provisão, cujo valor atualizado em 31 de dezembro de
2021 é de R$ 21.337.
Há ainda depósitos judiciais de natureza trabalhista no montante de R$ 116 em 2021 (R$ 228 em
2020) e cível R$ 2.389 (R$ 2.010 em 2020).
18 Compromissos
18.1 Fornecedor de gás
Em 28 de novembro de 2008, entrou em vigência o contrato de fornecimento de gás natural
com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras para uso convencional (“Contrato”), assinado em 18
de julho de 2008.
Em 10 de dezembro de 2019, foi celebrado o Termo Aditivo nº 12 ao contrato de fornecimento
de gás natural com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, no qual as partes acordam em diminuir
a quantidade diária contratual, para 2.400.000 m³/dia e a adesão à uma nova política de preços,
indexada aos preços internacionais do petróleo tipo Brent. Esse aditivo se encontrava vigente na
data de encerramento do exercício.
Pelos aditivos nº 11 e nº 12 ao citado contrato de fornecimento de gás natural, a CEG RIO se
comprometeu a partir do ano de 2019:
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A retirar da Petrobras e, mesmo que não retire, a pagar uma quantidade de gás que, na
média diária do referido mês, corresponda a 70% da QDC - compromisso Retirada Mínima
Mensal (RMM);
(ii) A retirar da Petrobras e, mesmo que não retire, a pagar um Encargo de Capacidade do
referido mês, correspondente a 100% da QDC.
No exercício de 2021, não houve pagamento relacionado à Retirada Mínima Mensal.
Considerando o término da vigência do Contrato em 31 de dezembro de 2021, a
Companhia realizou Chamada Pública, em 03 de setembro de 2021, não tendo recebido
proposta elegível. Em consequência, iniciou negociações bilaterais com a Petrobras, tendo
sido apresentada proposta bem superior aos patamares até então praticados.
Diante das considerações acima, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e o
Estado do Rio de Janeiro, interpuseram medidas judicias, sendo concedida decisão liminar
que assegurou a manutenção das condições do contrato vigente até 31/12/2021, mantendo
as mesmas condições para os próximos 12 meses (até 31/12/2022), ou até que o CADE
analise o pleito das Concessionárias impactadas, bem como sejam reguladas as condições
de acesso ao mercado de gás.
Receita líquida
A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:
2021
2020
Venda de gás
3.691.804
2.579.605
Serviço de distribuição (ATR) (a)
84.990
22.824
Contratos de construção
14.013
20.411
Outras receitas
795
1.123
Total receita bruta
3.791.602
2.623.963
(-) Deduções da receita bruta
(664.375)
(441.029)
Receita líquida
3.127.227
2.182.934
(a) Receita de ATR (Acesso de Terceiros à Rede), em que o cliente remunera a passagem do
gás pela rede, pois a aquisição do gás é negociada com a Petrobras.
Custo do serviço prestado
2021
2020
Compra de gás e de serviços
(2.763.093)
(1.873.889)
Custo dos contratos de construção
(14.013)
(20.411)
(39.900)
(39.035)
Amortização
(2.817.006)
(1.933.335)
Revisão tarifária
No 2º semestre de 2017, a Companhia enviou à Agência Reguladora de Energia e Saneamento
Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA a proposta de revisão tarifária (4ª Revisão
Quinquenal Tarifária 2018-2022), conforme determina a cláusula sétima do contrato de
concessão firmado entre a Companhia e o Estado do Rio de Janeiro em 21 de julho de 1997.
Posteriormente, em 28/09/2018 e em 19/11/2018, foram enviados Relatórios Complementares
da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas, visando adequar ao cenário mais atual e ainda atender à
solicitação do Poder Concedente.
Em 10 de março de 2021, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado
do Rio de Janeiro – AGENERSA realizou sessão regulatória pública, de forma on-line, para
julgamento do processo referente à 4ª revisão quinquenal tarifária (quinquênio 2018-2022).
Em 24/03/2021 foi publicada a Deliberação AGENERSA nº 4199/2021 com os resultados da 4ª
Revisão Quinquenal de Tarifas da CEG RIO.
Em 29/03/2021, a AGENERSA publicou a suspensão dos efeitos e prazos da referida
Deliberação até o pronunciamento da Procuradoria Geral do Estado e do Poder Concedente
sobre as questões relativas ao 3º termo aditivo do Contrato de Concessão.
Em 14/06/2021, a AGENERSA publicou sua decisão por manter os efeitos suspensos da referida
Deliberação, reestabelecendo os prazos processuais das decisões constantes da mesma.
Em 21/06/2021, a Concessionária apresentou seus Embargos de Declaração em face ao
contido na referida Deliberação. Até o momento não há definição da AGENERSA quanto aos
Embargos apresentados.
Assim, estando os efeitos da referida Deliberação suspensos, não há como reconhecer qualquer
variação ou constituição de ativo ou passivo regulatório para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2021.
Em 30/12/2021, na sessão regulatória, foi proferida a Deliberação 4364/21, que reconhece o
direito ao repasse da inflação de forma diferida, sendo retroativa a 01/01/2022, além do IGPM
represado no ano de 2021, sendo condicionada a sua aplicabilidade quando da conclusão da 4ª
Revisão Quinquenal, que se espera que ocorra ao longo do ano de 2022.
A referida decisão foi publicada em 30 de dezembro de 2021. No dia 27/01/2022 a Companhia
ingressou com um mandado de segurança contra a decisão da AGENERSA.
Despesas de vendas, gerais e administrativas
2021
2020
Serviço de profissionais contratados (a)
(25.997)
(27.218)
Amortização
(455)
(487)
Serviços de manutenção
(7.549)
(8.001)
Honorários e remuneração pessoal-chave
(4.389)
(4.305)
Utilidades, materiais e serviços
(2.242)
(2.105)
Provisões (reversões), líquidas
427
1.232
Perda (recuperação) de créditos (b)
(4.652)
(3.714)
Provisão para perdas de crédito esperada (Nota 7) (b)
(6.374)
(1.901)
Despesas de atividades comerciais (b)
(1.228)
(1.098)
Propaganda e publicidade
(642)
(1.085)
Amortização do imobilizado arrendamento (nota 12)
(375)
(483)
(475)
(121)
Outros
(53.951)
(49.286)
(a) O saldo contido na referida conta refere-se substancialmente aos serviços operacionais
como cobrança, teleatendimento, entrega de faturas e leitura de medidores, comercialização
e atendimento ao cliente. Adicionalmente, existem outros serviços corporativos, como
serviços e licenças vinculadas à tecnologia da informação e segurança.
(b) Composição das despesas com vendas da DRE.
Outras receitas e despesas, líquidas
2021
2020
Indenização a terceiros
(288)
(1.633)
Receita de penalidades por desvio de programação
4.885
3.068
FEEF (a)
(4.521)
(7.241)
Cessão de capacidade de duto
(669)
(815)
(282)
Demais despesas (receitas)
(739)
(6.757)
(a) O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) foi instituído pela Lei nº 7.428, de 25 de
agosto de 2016, com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas e
previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro que versa sobre a fruição do benefício fiscal
ou incentivo fiscal, já concedido ou que vier a ser concedido, fica condicionada ao depósito
ao FEEF do montante equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre
a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefício ou
incentivo fiscal concedido à empresa contribuinte do ICMS, nos termos do Convênio ICMS
nº 42, de 3 de maio de 2016, já considerado no aludido percentual a base de cálculo para
o repasse constitucional para os Municípios (25%).
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
Rendas sobre aplicações financeiras
Juros e multas
Outras receitas financeiras
Atualizações monetárias ativas (a)

2021

2020

9.666
515
37.555
47.736

2.472
1.984
214
282
4.952

Despesas financeiras
Encargos de empréstimo (Nota 14)
Comissões
Juros capitalizados no intangível (Nota 11)
IOF
Juros arrendamento
Multa e juros
AVP despesa financeira Nota (14)
Outras despesas financeiras
Atualizações monetárias passivas (a)

25

(22.354)
(15.575)
(25)
(106)
44
164
(1)
(16)
(25)
(63)
(20)
(443)
(4.153)
(341)
(44)
(40.989)
(471)
(67.864)
(16.554)
(20.128)
(11.602)
Resultado financeiro
(a) O aumento refere-se, substancialmente, à atualização da taxa SELIC sobre a exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ambos no valor de R$38.939, não tendo
impacto no resultado da Companhia.
Seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os
riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As
coberturas foram contratadas pelos montantes a seguir indicados, considerados suficientes pela
Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os
riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro
contratadas com terceiros:
Vigência das Importâncias
Ramos
apólices
seguradas
Risco operacional
Responsabilidade civil geral
Responsabilidade civil - administradores - diretores e
dirigentes

29/10/21 a 29/10/22
29/10/21 a 29/10/22

284.000
852.000

29/10/21 a 29/10/22

94.000
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da
CEG Rio S.A.
Rio de Janeiro – RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da CEG Rio S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da CEG Rio S.A. em 31 de dezembro de 2021, 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 dos auditores 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.
Outros assuntos
Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior
O balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa e respectivas notas explicativas para o exercício findo nessa data, apresentados como valores correspondentes nas
demonstrações financeiras do exercício corrente, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 19
de abril de 2021, sem modificação.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
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 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.

Responsabilidades dos auditores 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 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 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 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
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 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 identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Bernardo Moreira Peixoto Neto
Contador CRC RJ-064887/O-8

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da CEG RIO S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reunidos nesta data, examinaram o Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia no decorrer do exercício e,
considerando, ainda, o relatório dos auditores independentes, emitido sem ênfases e ressalvas, com data de 07/02/2022, o Conselho Fiscal é de opinião
que os referidos documentos e propostas encontram-se em condições de serem deliberados pela Assembleia Geral dos Acionistas.

Rio de Janeiro (RJ), 08 de fevereiro de 2022.
Felipe Kfuri Moreira da Silva
Renato Achutti

Ana Carolina Sartori Natal

Paulo Andrade Rodrigues
Marcio Musso de Góes

