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Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião,
em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, analisaram o
Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras da

Os membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São
Sebastião, em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, ana-
lisaram os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, o
Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Fi-

Parecer do Conselho Fiscal

Parecer do Conselho de Administração

Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020 e demais documentos referentes ao término do citado exercício,
deliberaram que as referidas propostas reúnem condições de serem

submetidas à aprovação de serem apreciados pela Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas.

São Sebastião, 17 de março de 2021

nanceiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 e demais documentos referentes ao término do citado
exercício. Entendendo que as peças representam, adequadamente, a po-
sição patrimonial e contábil da Companhia, opinam pela sua conformidade

e deliberaram que sejam submetidos aos acionistas para aprovação na
Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade, de acordo com o que esta-
belece o artigo 14, inciso XXII, do Estatuto Social da Empresa.

São Sebastião, 17 de março de 2021
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
À DD. Diretoria da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS. São Sebas-
tião - SP. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis
da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS, que compreendem o balanço
patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, 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 correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião,exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito
na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Docas
de São Sebastião - CDSS em 31 de dezembro de 2020, 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
com ressalva: 1) Teste de Recuperabilidade dos Ativos Fixos: Conforme
citado na Nota Explicativa 3.9 e 7, os bens do ativo imobilizado estão de-
monstrados pelo custo de aquisição, deduzida da subsequente depreciação.
Todavia a empresa não procedeu aos testes de recuperabilidade dos Ativos
Imobilizados, conforme preconizado nos itens 9 e 10 daNBC TG 01 (R4) –
Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC.Consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar
sobre a necessidade de eventuais ajustespara o reconhecimento de possí-
veis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bemcomo dos
consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio
Líquido e doResultado do Exercício sob nosso exame. 2) Estudo para
Reavaliação de Vida Útil: Em conexão com o item anterior, a Companhia
também não efetuou o estudo para reavaliação da vidaútil de parte dos bens
integrantes do ativo imobilizado para definição das bases de cálculo e
dastaxas de depreciações, conforme estabelecido através da NBC TG 27
(R4) – Ativo Imobilizado, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Como consequência, não nos foi possível mensurar os efeitos decorrentes
da utilização das taxasde depreciação pelo prazo de vida útil restante e seus
reflexos sobre o Ativo Imobilizado,Patrimônio Líquido e Resultado do Exercí-
cio sob nosso exame. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à Companhia Docas de São Sebastião -
CDSS, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase:
Continuidade operacional: Chamamos a atenção para as demonstrações
contábeis, que indicam que a Companhia apresentou prejuízo no valor de R$
15.387 mil durante o exercício findo de 31 de dezembro de 2020. Cabe des-
tacar que, no final do exercício de 2016, a Companhia tornou-se dependente
do Governo do Estado de São Paulo e sua operação continua devido aos

aportes realizados pelo Estado conforme Nota Explicativa 19. Esses eventos
indicam que na permanência das atuais circunstâncias haverá a necessidade
de manutenção de subvenção para continuidade operacional da Companhia
Docas de São Sebastião - CDSS. Os detalhes sobre as operações da compa-
nhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, encontram-se no Rela-
tório de Administração. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a
esse assunto. Desestatização do Porto de São Sebastião: Chamamos a
atenção para a Nota Explicativa 1, que relata que o Porto Organizado de São
Sebastião em 2019 foi incluído no PPI – Programa de Parcerias de Investi-
mentos do governo federal conforme Decreto Federal nº 9.972. No decorrer do
exercício de 2020, o BNDES realizou a contratação de consórcio para efetuar
estudos para a desestatização do Porto, a CDSS, por ser uma empresa do
Estado de São Paulo,não foi contemplada no referido estudo. Desta forma, as
demonstrações contábeis foram elaboradas com base na suposição de que a
Companhia está em continuidade operacional e continuará em operação no
futuroprevisível. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse as-
sunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis
e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 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 contá-
beis, 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 contábeis ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração
e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é res-
ponsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de continuar operando, divulgando, quan-
do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a
não ser que a Administração pretenda liquidar ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Companhia Docas de São Se-
bastião - CDSS são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da 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 internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte
da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de audi-
toria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, 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 respecti-
vas 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 con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis 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 contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos
controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante
nossos trabalhos. Outros Assuntos: As demonstrações contábeis da Compa-
nhia Docas de São Sebastião - CDSS para o exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2019 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu re-
latório em 19 de março de 2020 com opinião sem modificação sobre essas
demonstrações contábeis. São Paulo, 15 de março de 2021.
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Conselho de Administração

de 26 de dezembro de 1977, que trata do imposto de renda das pessoas
jurídicas, bem como altera a legislação pertinente à contribuição social sobre
o lucro líquido; (ii) estabelece que a modificação ou a adoção de métodos e
critérios contábeis, por meio de atos administrativos emitidos com base em
competência atribuída em lei comercial, que sejam posteriores à publicação
desta MP, não terá implicação na apuração dos tributos federais até que lei
tributária regule a matéria; (iii) inclui tratamento específico sobre potencial
tributação de lucros ou dividendos; (iv) inclui disposições sobre o cálculo de
juros sobre capital próprio; (v) inclui considerações sobre investimentos ava-
liados pelo método de equivalência patrimonial.
13. Encargos Sociais a Recolher         2020         2019
13º Salário - -
INSS sobre Folha 296.450 286.213
FGTS sobre Folha 93.102 91.605
IRRF sobre Folha 226.768 215.266
Contribuição Sindical 2.132 1.899
Outros               -               -

618.452 594.983
14. Provisões de Férias a Pagar         2020         2019
Provisões de Férias 858.305 752.437
Provisões de Encargos sobre Férias     329.625     287.852

1.187.930 1.040.289
15. Adiantamento de Clientes

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

Adiantamento Cliente 92.867 35.109 - 57.758
Garantias
 Concorrência 155.925 107.842 - 48.083

248.792 142.951 - 105.841
16. Salário a Pagar: A Companhia Docas de São Sebastião informa que se
encontra, sob judice, o julgamento dos pleitos dos dissídios referentes aos
anos: Data Base Maio/2018 e Data Base Maio/2019. Trata-se de 2 (dois)
dissídios represados, no montante equivalente a R$ 1.839.031 (um milhão,
oitocentos e trinta e nove mil e trinta e um reis). Tal valor foi devidamente
corrigido pelo índice INPC do IBGE.         2020         2019
Rescisões a Pagar 108 108
Pensão Alimentícia - 273
Empréstimo Consignado 40.615 -
Dissídio Coletivo  1.839.031               -

1.879.754 381
17. Provisão para Contingências: A Companhia é parte em ações judiciais e
processos administrativos envolvendo questões trabalhistas, a título de su-
cessora da atividade econômica do DERSA, no gerenciamento do Porto de
São Sebastião. O DERSA atuou como operador do Porto de São Sebastião
até o final do ano de 2007. Em sua gestão, passou a reestruturar as ativida-
des portuárias, restringida a ações mais gerenciais, quando então a movi-
mentação de carga passou a ser realizada por operadores portuários previa-
mente cadastrados. Nesse sentido, nos anos de 2003 e 2004, realizou dis-
pensas imotivadas de empregados que estavam vinculados ao Porto de São
Sebastião. Tais ex-empregados ingressaram na Justiça Trabalhista e, em sua
maioria, adquiriram o direito de reintegração aos seus antigos postos de tra-
balho. As decisões judiciais somente ocorreram em 2010 e 2011, quando a
Companhia Docas já detinha o gerenciamento do Porto e passou a ter que
cumprir com as determinações, a título de sucessora da atividade econômica
da empresa (gerenciamento do Porto de São Sebastião). Com a nulidade das
dispensas declaradas nas decisões judiciais, o período de 6 a 7 anos em que
os ex-empregados estiveram afastados, foi reconhecido como devido a título
de salários. Cumpre ressaltar que grande parte do valor contingenciado à tí-
tulo de demandas trabalhistas, trata-se de único processo, que corre na Vara
do Trabalho de São Sebastião, cadastrado pelo número 0069100-
89.2004.0121, em que se encontram no polo ativo 25 (vinte e cinco) recla-
mantes. O objeto desta ação refere-se a pedido de adicional de risco, sendo
que a Companhia Docas de São Sebastião foi incluída no polo passivo já na
fase da execução do processo. Conforme relatório da Assessoria Jurídica da
Companhia Docas de São Sebastião em 31 de dezembro de 2019, o valor
do processo em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 15.797.931 (quinze
milhões setecentos e noventa e sete mil novecentos e trinta e um reais) e
passou a ser de R$ 2.183.089,00 (dois milhões, cento e oitenta e três mil
e oitenta e nove reais). A expressiva redução deu-se em virtude da
impugnação aos cálculos apresentados pelos reclamantes no processo
0069100-89.2004.5.15.0121 da 1ª VT/São Sebastião. Diante das incongruên-
cias verificadas nos referidos cálculos, o MM. Juízo determinou a realiza-
ção de perícia contábil e homologou o laudo contábil, sendo de responsabi-
lidade da Companhia Docas o montante de R$ 2.183.089,00 (dois milhões,
cento e oitenta e três mil e oitenta e nove reais). Portanto, a redução foi de

R$ 13.614.842,00 (treze milhões, seiscentos e quatorze mil, oitocentos e
quarenta e dois reais). A Companhia está, ainda, envolvida em outros proces-
sos de natureza trabalhista, cujo valor totaliza R$ 3.116.506,77 (três milhões
cento e dezesseis mil, quinhentos e seisreais e setenta e sete centavos)
que, por apresentarem probabilidade de perda possível, não tem provisão
constituída, na opinião de seus assessores jurídicos. Em 24 de abril de 2018
a companhia foi autuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, através do Auto de Infração nº
9144578, no montante de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) por deixar de
atender a 10 (dez) condicionantes estabelecidas na licença de operação 908/
2010, conforme pareceres técnicos nº 1697865 e 1698056. Em 31 de janeiro
de 2019 a companhia foi autuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, através do Auto de Infração nº
9141958, no montante de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) por
deixar de atender a condicionantes nº 1.4 estabelecidas na licença ambiental
- LO 908/2010, conforme pareceres técnicos nº 5/2018. Em 19 de outubro de
2020 a companhia foi autuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, através do Auto de Infração nº
XROWWYVJ, no montante de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais)
por deixar de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental,
conforme pareceres técnicos nº 7/2020. Em 07 de dezembro de 2020 a com-
panhia foi autuada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA, através do Auto de Infração nº IN01DVRP, no
montante de R$ 81.00,00 (oitenta e um mil reais) por deixar de atender exigên-
cias legais ou regulamentares, conforme pareceres técnicos nº 7/2020. Con-
forme relatório da Assessoria Jurídica da Companhia Docas de São
Sebastiãoem 31 de dezembro de 2020, referente aos Processos Cíveis em
curso, nota-se uma ação de regresso movida pelo OGMO em face das Rés,
em virtude de ação trabalhista julgada procedente, deferindo indenização ao
espólio do reclamante, em virtude de falecimento, decorrente de acidente de
trabalho. A Referida indenização foi paga integralmente pelo OGMO que agora
cobra da Dersa, Companhia Docas e Frette Cargo Intermodal. Atualmente o
presente processo está em fase de cumprimento de sentença e que após
impugnação do laudo contábil e retificação da conta apresentada pela perita
do Juízo, as partes manifestaram sua concordância com o valor apresenta-
do, sendo de responsabilidade solidária entre Companhia Docas e Dersa, o
importe de R$ 359.564,67 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e
sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Homologados os cálcu-
los de liquidação, as Executadas Companhia Docas e Dersa apresentaram
impugnação quanto à forma de pagamento da condenação, requerendo a
aplicação do regime de precatórios. Contudo, o requerimento de ambas foi
negado pelo Juízo, sendo submetido a análise do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que manteve a decisão da vara de origem nesse aspecto. A Compa-
nhia está, ainda, envolvida em outros processos de natureza cível, cujo valor
totaliza R$ 1.003,00 (um mil e três reais).

         2020     Adição Pagamentos  Baixas          2019
Riscos Legais 862.000 162.000 - - 700.000
Riscos
  Trabalhistas 11.415.470 4.335.000 - - 7.080.470
Riscos Cíveis     360.568    360.568                 -           -               -

12.638.038 4.857.568 - - 7.780.470
18. Capital Social: A Companhia possui Capital Autorizado da ordem de
R$ 278.838.000 (duzentos e setenta e oito milhões e oitocentos e trinta e oito
mil reais), representado por ações ordinárias nominativas, sendo que
R$ 17.748.161 (dezessete milhões, setecentos e quarenta e oito mil, cento
e sessenta e um reais) encontram-se integralizados. Os recursos financei-
ros recebidos pelo Acionista Majoritário “Fazenda do Estado de São Paulo”,
no montante de R$ 286.625.432 (duzentos e oitentae seis milhões, seis-
centos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais), estão classi-
ficados como “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”, composto
conforme demonstrado abaixo:
Ano  .               R$
2009 1.100.000
2010 5.000.000
2011 6.688.162
2012 26.976.384
2013 109.356.821
2014 93.573.384
2015 26.116.982
2016 10.026.251
2017 -
2018 5.570.408
2019 2.020.448
2020        196.592
Total 286.625.432

A deliberação CODEC 1/91 de 12 de setembro de 1991, estabelece na seção
V - Artigo 14, que as empresas em que o Estado participa, direta ou indireta-
mente como acionista majoritário, e que tenham em seus Estatutos Sociais
especificação para autorização de aumento do limite do Capital Social auto-
rizado, como também, do seu respectivo aumento, a ser deliberado pelo Con-
selho de Administração (inciso II do artigo 166 da Lei nº 6.404/76), somente
poderão realizar o aumento e autorizar as respectivas emissões de ações,
após pronunciamento do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado -
CODEC. Por força da já citada Deliberação CODEC nº 1/91, a matéria deverá
ser objeto de parecer preliminar daquele Colegiado, para posterior e oportuna
deliberação do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Se-
bastião.
19. Receita: Em 2020 obtivemos uma receita de prestação de serviços bruta
de R$ 22.719.675 milhões, resultando acréscimo de 7% em relação a 2019
R$ 21.199.608 milhões.
Tabelas            2020            2019
I 8.020.193 7.112.831
II 2.472.432 2.317.638
III 6.199.007 5.529.910
IV 5.994.188 6.167.594
V         33.855         71.635
Totais 22.719.675 21.199.608
Cargas            2020            2019
granéis sólidos 633.403,620 714.771,198
siderúrgicos - -
carga geral/sacas 144.006,660 -
contêineres - -
animais/ração 18.189,690 17.187,194
cargas projeto 40,000 58,500
apoio portuário     3.841,737     9.732,549
Totais 799.481,707 741.749,441
A Companhia passou a integrar o Orçamento Fiscal do Estado a partir de
2016, na condição de empresa dependente, com a edição da Lei nº 16.334 de
09 de dezembro de 2016, que autorizou a abertura de crédito especial. Para
o exercício de 2020, a lei orçamentária do Estado (Lei nº 16.923 de 07 de
janeiro de 2019) alocou recursos do Tesouro para as despesas com pessoal/
encargos e Custeio da Companhia.          2020          2019
Receita de Subvenção Econômica F1 10.185.232 10.575.519
Recuperação de Despesas 352.872 374.420
Reversão de Contingência                - 14.684.842

10.538.104 25.634.781
20. Despesas Administrativas e Custos Operacionais: Os gastos da Com-
panhia no decorrer do ano estão evidenciados conforme quadro abaixo:

Despesas  Administrativas   Custos Operacionais
               2020         2019         2020          2019

Pessoal e Encargos 7.799.661 6.061.397 9.902.067 9.459.781
Utilidades 374.768 474.503 1.019.781 972.057
Serviços de Terceiros 2.223.512 2.422.265 2.194.620 2.220.282
Depreciações/Amortizações 9.399.190 9.406.433 4.252.619 4.242.970
Despesas com Ocupação 201.408 124.280 50.352 31.070
Cessão de Pessoal 38.289 22.073 344.603 198.655
Taxas e Contribuições - - 381.749 229.240
Diversos - - - -
Provisão para
  Contingências 6.606.457 - - -
Imposto Diferido - - - -

26.643.285 18.510.951 18.145.791 17.354.055
21. Resultado Financeiro: As receitas financeiras são representadas por
juros, atualizações monetárias e variações cambiais, resultantes de aplica-
ção financeira e acordos de parcelamento com clientes. As despesas finan-
ceiras são substancialmente representadas pelo Imposto sobre Operações
Financeiras e descontos concedidos. O Resultado Financeiro da Companhia
é evidenciado conforme quadro abaixo:         2020         2019
Receitas Financeiras 251.577 211.842
Despesas Financeiras    (472.475)     (83.378)
Resultado Financeiro 220.898 128.464
22. Cobertura de Seguros: A Companhia possui um programa de gerencia-
mento de riscos com o objetivo de limitá-los, buscando coberturas compatí-
veis com seu porte e operação no mercado. Para tanto a Companhia possui
duas apólices de seguros, quais sejam: • Seguro contra incêndio, raio, explo-
são / implosão, danos elétricos, roubo / furto qualificado, vendaval, contrata-
do com a seguradora SOMPO Seguros - Vigência 16/09/2020 a 16/09/2021.
• Seguro de responsabilidade civil de Administradores e Diretores (D&O), con-
tratada com a seguradora Travelers - Vigência 04/11/2020 a 04/11/2021.

São Sebastião/SP, 12 de março de 2021

José Geraldo Siqueira Vantine - Conselheiro

Agnaldo Rodrigues da Silva - Conselheiro

Carlos Umberto Gonçalves de Lima - Conselheiro
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