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1. Contexto Operacional: A Companhia foi constituída por meio da Assem-
bleia Geral de Constituição por Subscrição Particular, realizada em 3 de se-
tembro de 2007 e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo (JUCESP) em 6 de setembro de 2007. As atividades desenvolvidas
pela Companhia são decorrentes de Convênio de Delegação, celebrado entre
a União e o Estado de São Paulo em 15 de julho de 2007. Tal convênio prevê
a administração e exploração do Porto Organizado de São Sebastião, pelo
prazo de 25 (vinte e cinco) anos, com o objetivo de exercer as atribuições
exaradas no artigo 17 da Lei Federal n° 12.815, de 5 de junho de 2013. Essa
iniciativa objetivou reinserir o Porto de São Sebastião no cenário portuário, ao
mesmo tempo em que potencializa um projeto logístico que dá sustentação
ao crescimento da economia paulista. Em 14 de agosto de 2019, com a edição
do Decreto Federal nº 9.972, o Porto Organizado de São Sebastião foi quali-
ficado no âmbito do PPI - Programa de Parcerias de Investimentos da Presi-
dência da República, para fins de desestatização. Em 2020 foi celebrado
entre BNDES e o Ministério da Infraestrutura contrato para realização de
estudos sobre o processo de Desestatização do Porto de São Sebastião. A
Companhia Docas de São Sebastião, por ser uma empresa do Estado de São
Paulo, não está contemplada nesses estudos. A Companhia Docas de São
Sebastião, tem expectativa de continuar com suas atividades operacionais
para o exercício de 2021.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de respon-
sabilidade da Administração da Companhia, cuja conclusão ocorreu em 12 de
março de 2021. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, em observância às disposições contidas na legislação societária e nos
pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC). Tais pronunciamentos visam à convergência das
Normas Brasileiras de Contabilidade às Normas Internacionais de Contabilida-
de. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que é
a moeda funcional da Companhia e também, a sua moeda de apresentação.
Todas as informações contábeis apresentadas em Reais foram arredondadas
para o Real mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
3. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais políticas con-
tábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo e foram observadas de modo consistente em todos os exer-
cícios apresentados. 3.1. Apuração do Resultado: As receitas, custos e
despesas são registrados em conformidade com o regime contábil de compe-
tência dos exercícios. 3.2. Caixa e Equivalente de Caixa: Caixa e equivalen-
tes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e investimentos de
curto prazo de alta liquidez, e com risco insignificante de mudança de valor,
sendo demonstrado pelo custo acrescido de juros auferidos até a data do
balanço, bem como contas garantidas (Nota nº 4). 3.3. Ajuste a Valor Presen-
te de Ativos: Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da
Administração, a Companhia conclui que o ajuste a valor presente de ativos
monetários circulantes e não circulantes é irrelevante em relação às demons-
trações financeiras tomadas em conjunto. Por tal razão não foram registra-
dos. 3.4. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros são reco-
nhecidos na data em que a Companhia se torna parte das disposições
contratuais desses instrumentos. Quando reconhecidos, são inicialmente
registrados ao seu valor justo, acrescidos dos custos de transação que se-
jam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, quando aplicável.
Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com
as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos
financeiros. Os instrumentos financeiros podem ser classificados nas seguin-
tes categorias: • Ativos financeiros: Os ativos financeiros são classificados
em: (i) ativos financeiros a valor justo por meio de resultado; (ii) empréstimos
e recebíveis; (iii) investimentos mantidos até o vencimento; ou (iv) ativos
financeiros disponíveis para venda. A Companhia determina a classificação
dos seus ativos financeiros no momento do reconhecimento inicial. • Passi-
vos financeiros: São classificados como passivos financeiros a valor justo
por meio de resultado, empréstimos e financiamentos, ou derivativos classi-
ficados como instrumento de hedge, conforme o caso. A Companhia determi-
na a classificação dos seus passivos financeiros no momento do reconheci-
mento inicial. 3.5. Partes Relacionadas (Convênio DERSA): No curso normal
de suas operações, a Companhia contraiu obrigações com parte relacionada,
destacando-se a cessão de empregados da Desenvolvimento Rodoviário S.A.
- DERSA, empresa pública estadual, parte integrante da administração indire-
ta do Estado de São Paulo. As transações e saldos existentes dessas ope-
rações podem ser identificados por meio da contabilização no Passivo Circu-
lante e Não Circulante, sendo que a dívida foi ajustada a valor presente. 3.6.
Imposto de Renda e Contribuição Social e Imposto de Renda Diferido: O
imposto de renda e a contribuição social do exercício são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro
tributável excedente de R$ 240.000 para imposto de renda e 9% sobre lucro
tributável para contribuição social. 3.7. Provisões: As provisões são
mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários que reflita
as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos
específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passa-
gem do tempo é reconhecido em conta de resultado. 3.8. Demais Ativos e
Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados
em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro.
Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações mone-
tárias incorridas até a data do balanço. As operações ativas e passivas com
vencimentos inferiores a um ano estão registradas no circulante e as com
prazos superiores no não circulante. 3.9. Imobilizado: Demonstrado pelo
custo de aquisição e/ou construção e reduzido pela depreciação acumulada.
As depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida útil-
econômica estimada dos bens (Nota nº 7). 3.10. Intangível: As licenças de
softwares de computadores e de sistemas de gestão são demonstradas ao
custo de aquisição e tem a sua amortização iniciada quando disponíveis para
uso, em seu local e na condição necessária para que sejam capazes de ope-
rar da forma pretendida pela Companhia. A amortização do ativo intangível
reflete o período em que se espera que os benefícios econômicos futuros do
ativo sejam consumidos pela Companhia, podendo ser o prazo final da con-
cessão, ou a vida útil do ativo, o que ocorrer primeiro (Nota nº 8). 3.11. Pro-
visão para Recuperação de Ativos - Impairment: Tendo como objetivo definir
procedimentos que visam assegurar que os ativos não estejam registrados
contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por
uso ou por venda, são eles revistos para verificar se há alguma indicação de
perda no seu valor recuperável e, caso existam evidências claras, a empresa
reconhecerá a desvalorização por meio da constituição de provisão para
perdas. Considerando os ativos apresentados no Balanço Patrimonial do ano
de 2018, foram realizados levantamentos para a determinação apenas de
parâmetros referentes aos valores líquidos de uso e não por venda. Isso
porque as atividades da Companhia Docas de São Sebastião são realizadas
por delegação, e todos os seus bens devem ser revertidos à União, conforme
§ 4º da cláusula sexta do Convênio de Delegação supramencionado. Cumpre
informar que para os próximos anos, nenhum ativo fixo será desativado ou
baixado dos controles da empresa, bem como não serão realizadas aquisi-

ções para substituição dos bens atuais, não resultando em baixa a esse tí-
tulo. Valor de uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros estimados, que
devem resultar do uso de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa.
3.12. Receita de Serviços Prestados e Cessão de Uso Onerosa: 3.12.1.
Serviços: As receitas de prestação de serviços com Utilização da Infraestru-
tura do Acesso Aquaviário; Utilização das Instalações de Acostagem; Utiliza-
ção da Infraestrutura Terrestre; Utilização das Instalações de Armazenagem
são reconhecidas quando existe evidência confiável de que: i) os serviços
são entregues; ii) o valor pode ser mensurado com segurança; iii) seja prová-
vel que benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia; e iv) seja
provável que os valores serão recebidos. Não se considera que o valor da
receita seja mensurável com segurança até que todas as condições relacio-
nadas à sua prestação estejam atendidas. 3.12.2. Cessão de Uso Onerosa:
As receitas estão reconhecidas com base no regime de competência,
atualizadas quando aplicável e contratualmente exigido. 3.13. Passivos Con-
tingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingênci-
as passivas e obrigações legais são efetuadas tendo como base os pronun-
ciamentos do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Os passivos contin-
gentes são reconhecidos contabilmente levando em conta à opinião dos as-
sessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos
anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras aná-
lises da Administração da Companhia, sempre que a perda for avaliada como
provável - o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das
obrigações - e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com su-
ficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas
possíveis são divulgados em notas explicativas e os classificados como
perdas remotas não são provisionados, tampouco divulgados nas demonstra-
ções financeiras. 3.14. Salários ou Encargos: Os salários, incluindo encar-
gos de férias, de 13º salário e os pagamentos complementares negociados
em acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais corres-
pondentes, são apropriados pelo regime de competência. 3.15. Gastos
Ambientais: Gastos relacionados a programas ambientais contínuos são
registrados como Ativo Intangível do exercício, à medida de sua ocorrência.
Os programas contínuos são elaborados para mitigar o impacto ambiental
causado pelas operações e para a gestão de riscos ambientais relacionados
às atividades da Companhia. 3.16. Impostos sobre Receitas: As receitas de
serviços estão sujeitas à incidência do Programa Formador do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP), Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e do Imposto sobre Serviço (ISS), pelo regime de competên-
cia. 3.17. Receitas e Despesas Financeiras: As receitas financeiras são re-
presentadas por juros, atualizações monetárias e variações cambiais, resul-
tantes de aplicação financeira e acordos de parcelamento com clientes. As
despesas financeiras são substancialmente representadas pelo Imposto so-
bre Operações Financeiras e descontos concedidos (Nota nº 21).
4. Caixa e Equivalente de Caixa         2020         2019
Caixa Geral 960 450
Bancos Conta Movimento        1.636               -

       2.596           450
Aplicação Financeira 9.174.393 3.505.854
Tesouro do Estado      91.921              1

 9.266.314  3.505.855
9.268.910 3.506.305

5. Clientes: Os valores das contas a receber estão avaliados pelo valor da
prestação do serviço, descontados os tributos retidos na fonte e líquidos de
provisão para perda. Não houve ajuste ao valor presente das contas a rece-
ber, pois as operações têm seu vencimento em 10 (dez) dias, não havendo,
assim, efeito relevante para sua evidenciação.

        2020         2019
Clientes 3.278.666 3.489.898
(-) Provisão de perda para crédito
  de liquidação duvidosa (PCLD) (3.260.874) (1.598.983)

17.792 1.890.915

Foi constituída a Provisão Para Devedores Duvidosos devido à expectativa
de recebimento ser improvável. As perdas estimadas tiveram aumento em
2020 em virtude da inclusão dos valores em aberto com Schahin Engenharia
e SLB Ltda. Tal procedimento contábil foi tomado seguindo as orientações
contidas na Norma Brasileira de Contabilidade - Geral - (NBC-TG 48) ou CPC
- 48 que trata dos instrumentos financeiros.

        2020    Adições         2019
Schahin Engenharia 2.253.106 1.100.000 1.153.106
SLB Ltda. 910.136 464.259 445.877
Clientes Diversos      97.632      97.632               -

3.260.874 1.661.891 1.598.983
6. Impostos a Recuperar         2020         2019
IRRF 1.422.534 1.065.658
CSLL 428.042 359.115
IRPJ/CSLL 392.757 392.757
INSS 2.731 -
ISS 60 60
PIS/COFINS/CSLL      28.760      28.760

2.274.884 1.846.350

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro 2020 e 2019

continua...

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 2020

Capital Adiantamento para Futuro Prejuízo Total
        Social          Aumento de Capital   Acumulado   (Em Reais)

Saldos em 31/12/2015 17.748.161 268.811.733 (13.892.945) 272.666.949
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 10.026.251 - 10.026.251
Prejuízo do Exercício                 -                                     -  (11.908.755)   (11.908.755)
Saldos em 31/12/2016 17.748.161 278.837.984 (25.801.700) 270.784.445
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Prejuízo do Exercício                 -                                     -  (17.613.692)   (17.613.692)
Saldos em 31/12/2017 17.748.161 278.837.984 (43.415.392) 253.170.753
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 5.570.408 - 5.570.408
Prejuízo do Exercício                 -                                     -  (25.960.177)   (25.960.177)
Saldos em 31/12/2018 17.748.161 284.408.392 (69.375.569) 232.780.984
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 2.020.448 - 2.020.448
Lucro do Exercício                 -                                     -     8.076.900     8.076.900
Saldos em 31/12/2019 17.748.161 286.428.840 (61.298.669) 242.878.332
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 196.592 - 196.592
Prejuízo do Exercício - - (15.386.793) (15.386.793)
Prejuízo Acumulado                 -                                     -      (365.938)       (365.938)
Saldos em 31/12/2020 17.748.161 286.625.432 (77.051.400) 227.322.193

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro 2020 e 2019

Atividades Operacionais           2020           2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício (15.386.793) 8.076.900
Lucro (Prejuízo) Exercicio anterior (365.938) -
(+) Depreciações e amortizações 13.794.475 13.792.376
(+) Despesas de Juros de Longo Prazo - -
(+) Provisão para Contingência 4.421.999 -
(+) Provisão para Riscos Legais 162.000 -
(+) Provisão para Riscos Cíveis 360.568 -
(+) Reversão de Ajustes AVP - -
(+) Reversão de Contingência                - (14.684.842)
(-) Créditos Fiscais Diferidos

2.986.311 7.184.434
(Aumento) Redução em Contas a Receber 211.232 (466.519)
(Aumento) Redução em Provisão de Perda
  para Crédito Liquidação Duvidosa 1.661.891 -
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar (428.534) (384.622)
(Aumento) Redução em Adiantamentos 11.776 5.163
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas (11.066) (4.875)
(Aumento) Redução em Depósito Judicial 105.337 (87.761)
(Aumento) Redução em Almoxarifado (50.010) (1.986)
(Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo - -
Aumento (Redução) em Convênio Dersa (Circulante) 703.363 380.000
Aumento (Redução) em Fornecedores (295.651) (49.190)
Aumento (Redução) em
  Impostos e Contribuições a Recolher (88.499) 26.714
Aumento (Redução) em Encargos Sociais a Recolher 23.469 43.071
Aumento (Redução) em Férias a Pagar 147.641 30.256
Aumento (Redução) em Contas a Pagar - 1.002
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes 142.951 (41.277)
Aumento (Redução) em Salários a Pagar 1.879.373 (154)
Aumento (Redução) em Provisão para Contingência (86.999) (2.076.637)
Aumento (Redução) em Crédito de Clientes - -

   3.926.272   (2.626.815)
Caixa Líquido Gerado nas
  Atividade Operacionais 6.912.583 4.557.619
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado (186.570) (2.548.841)
Aquisição de Intangível                -   (1.111.192)
Caixa Líquido Consumido nas
  Atividades de Investimento (186.570) (3.660.033)
Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) em Convênio Dersa (1.160.000) (930.000)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 196.592 2.020.448
Capital Social Aumento                -                -
Caixa Líquido Proveniente
  das Atividades de Financiamento     (963.408)    1.090.448
Aumento (Redução) Líquida do
  Saldo de Caixa e Equivalentes 5.762.605 1.988.034
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 3.506.305 1.518.271
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Final do Exercício    9.268.910    3.506.305
Aumento Líquido de Caixa 5.762.605 1.988.034
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

7. Imobilizado Benfeitorias
Em Milhares de Reais Dragagem Propriedades Móveis e Máquinas e Obras

 Corretiva  de Terceiros Utensílios Veículos Instalações  Equipamentos Hardware Terraplanagem            Total
Taxas Anuais de Depreciação 4% a.a 4% a.a 10% a.a 20% a.a 10% a.a 10% a.a 20% a.a 4% a.a
Custo
Em 31 de Dezembro de 2019 5.786.693 3.561.296 1.379.028 583.600 12.723.287 5.432.649 2.375.858 228.670.021 260.512.432
Em 01 de Janeiro de 2020 5.786.693 3.561.296 1.379.028 583.600 12.723.287 5.432.649 2.375.858 228.670.021 260.512.432
Adições              -                  -              -            -      155.660             30.910              -                     -       186.570
Em 31 de Dezembro de 2020  5.786.693      3.561.296  1.379.028   583.600  12.870.947        5.463.559 2.375.858     228.670.021 260.699.002
Depreciação Acumulada
Em 31 de Dezembro de 2019 1.288.352 712.258 878.120 450.117 4.310.271 2.093.724 1.400.922 33.824.809 44.958.573
Em 01 de Janeiro de 2020 1.288.352 712.258 878.120 450.117 4.310.271 2.093.724 1.400.922 33.824.809 44.958.573
Depreciação    231.467        142.452      90.780            -    1.229.563           493.366     86.619        9.133.386   11.407.633
Em 31 de Dezembro de 2020  1.519.819        854.710    968.900  450.117    5.539.834        2.587.090 1.487.541      42.958.195   56.366.206
Valor contábil líquido
Em 31 de Dezembro de 2019 4.498.341 2.849.038 500.908 133.483 8.413.016 3.338.925 974.936 194.845.212 215.553.859
Em 31 de Dezembro de 2020 4.266.874 2.706.586 410.128 133.483 7.339.113 2.876.469 888.317 185.711.826 204.332.796

8. Intangível Licenças de Licenças
Em Milhares de Reais Uso Ambientais

   (Software)          - L.O          Total
Taxas Anuais de Depreciação 5,41% a.a 4% a.a
Custo
Em 31 de Dezembro de 2019 18.706.537 31.351.341 50.057.878
Em 01 de Janeiro de 2020 18.706.537 31.351.341 50.057.878
Adições                 -                -                -
Em 31 de Dezembro de 2020   18.706.537  31.351.341 50.057.878
Amortização Acumulada
Em 31 de Dezembro de 2019 7.430.868 9.267.174 16.698.042
Em 01 de Janeiro de 2020 7.430.868 9.267.174 16.698.042
Amortização    1.154.613   1.232.228   2.386.841
Em 31 de Dezembro de 202    8.585.481  10.499.402 19.084.883
Valor contábil líquido
Em 31 de Dezembro de 2019 11.275.669 22.084.167 33.359.836
Em 31 de Dezembro de 2020 10.121.056 20.851.939 30.972.995
9. Imóveis de Terceiros em Poder da Companhia Docas de São Sebastião:
Os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Porto de São Sebas-
tião e utilizados na exploração das atividades operacionais da Companhia -
objeto de levantamento físico, a cargo de comissão constituída, conforme
Portaria ANTAQ nº 209, de 19 de outubro de 2007, foram registrados em rubri-
cas contábeis de compensação ativa e passiva, pois foram cedidos à Com-
panhia por força do Convênio de Delegação ao Estado de São Paulo. Todavia,
a titularidade dos bens patrimoniais em referência continuará com a União. O
valor total contabilizado dos bens foi de R$ 42.489.042,00 (quarenta e dois
milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e quarenta e dois reais).
10. Convênio DERSA: Quando assumiu a gestão da Administração do Porto
de São Sebastião em 2008, a Companhia Docas de São Sebastião - CDSS,
criada com este propósito específico pelo Decreto Estadual 52.102/2007,
sucedeu a Desenvolvimento Rodoviário S.A (DERSA) que deixou no Porto
seus empregados, mantendo-se como empregadora e pagando os salários e
benefícios até 31 de março de 2014 quando estes mesmos empregados fo-
ram transferidos formalmente para a CDSS. Considerando que tais emprega-
dos estiveram a serviço da CDSS desde 2008, porém, mantidos financeira-
mente pela DERSA, que foi parcialmente reembolsada pela novo representan-
te do Delegatário, a diferença não reembolsada determinou a assinatura em
2016 de um TERMO DE COMPROMISSO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

entre a DERSA e a CDSS, pelo qual, em função de parcelamento da dívida
acumulada, a CDSS reembolsa mensalmente a DERSA. As transações e sal-
dos existentes dessas operações podem ser identificados por meio da con-
tabilização no Passivo Circulante e Não Circulante. Em 31 de dezembro de
2020 a companhia atualizou o saldo devedor do Termo de Compromisso com
a Dersa, de Acordo com índice IPC-FIPE acumulado de 18,63%, acrescendo
ao saldo devedor a importância de R$ 553.363 (quinhentos e cinquenta e três
mil, trezentos e sessenta e três reais).

Adições/ Baixas/
  31/12/20 Transferências Transferências   31/12/19

Passivo Circulante 1.633.363 1.713.363 1.010.000 930.000
Passivo
  Não Circulante 1.890.283                     -        1.160.000 3.050.283

3.523.646 1.713.363 2.170.000 3.980.283
11. Fornecedores         2020         2019
Fornecedores Imobilizado - 21.434
Fornecedores Outros     398.401     672.618

398.401 694.052
A Companhia trabalha com prazo médio de 30 (trinta) dias para pagamento de
seus fornecedores, motivo pelo qual o ajuste a valor presente foi considerado
imaterial.
12. Tributos a Recolher         2020         2019
PASEP e COFINS 130.514 176.812
ISS 89.542 115.393
Impostos Retidos de Terceiros      25.775      42.125

245.831 334.330
A Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, além de alterar a Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT) para a
apuração dos tributos incidentes sobre o lucro e a receita, obrigatório a partir
do ano-calendário de 2010. A Companhia optou pelo RTT, que determina que,
para fins fiscais, sejam mantidos os métodos e critérios contábeis utilizados
pela legislação societária brasileira vigente até 31 de dezembro de 2007, uma
vez que não foram adotadas práticas contábeis que pudessem gerar
diferimento de imposto de renda e contribuição social. 12.1. Lei nº 12.973 de
13 de maio de 2014: A Medida Provisória n° 627, publicada em 11 de no-
vembro de 2013, que revoga o Regime Tributário de Transição (RTT), poste-
riormente convertida na Lei Federal nº 12.973, de 13 de maio de 2014, traz
outras providências, dentre elas: (i) alterações no Decreto-Lei nº 1.598,

Demonstração de Resultado Abrangente em 31 de Dezembro 2020 e 2019
          2020           2019

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (15.386.793)    8.076.900
Outros Resultados Abrangentes
Total do Resultado Abrangente do Exercício (15.386.793) 8.076.900
Resultado abrangente total, atribuído a:
Participação dos Acionistas Controladores (15.386.793) 8.076.900
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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