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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 2021

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
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - - - -
Prejuízo do Exercício - - (13.485.811) (13.485.811)
Prejuízo Acumulado                 -                                     -       339.176        339.176
Saldos em 31/12/2021 17.748.161 286.625.432 (90.198.035) 214.175.557

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro 2021 e 2020

Atividades Operacionais           2021           2020
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício (13.485.811) (15.386.793)
Lucro (Prejuízo) Exercicio anterior 339.176 (365.938)
(+) Depreciações e amortizações 13.664.360 13.794.475
(+) Despesas de Juros de Longo Prazo - -
(+) Provisão para Contingência 2.852.338 4.421.999
(+) Provisão para Riscos Legais - 162.000
(+) Provisão para Riscos Cíveis - 360.568
(+) Reversão de Ajustes AVP - -
(+) Reversão de Contingência (862.000) -
(-) Créditos Fiscais Diferidos                -                -

2.508.063 2.986.311
(Aumento) Redução em Contas a Receber (367.198) 211.232
(Aumento) Redução em Provisão de Perda
  para Crédito Liquidação Duvidosa (50.694) 1.661.891
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar 777.501 (428.534)
(Aumento) Redução em Adiantamentos (32.847) 11.776
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas 13.085 (11.066)
(Aumento) Redução em Depósito Judicial (5.000) 105.337
(Aumento) Redução em Almoxarifado 51.935 (50.010)
(Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo - -
Aumento (Redução) em
  Convênio Dersa (Circulante) 827.218 703.363
Aumento (Redução) em Fornecedores 172.459 (295.651)
Aumento (Redução) em
  Impostos e Contribuições a Recolher 57.207 (88.499)
Aumento (Redução) em
  Encargos Sociais a Recolher 12.566 23.469
Aumento (Redução) em Férias a Pagar (15.672) 147.641
Aumento (Redução) em Contas a Pagar - -
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes 682 142.951
Aumento (Redução) em Salários a Pagar 1.620.601 1.879.373
Aumento (Redução) em Provisão para Contingência - (86.999)
Aumento (Redução) em Crédito de Clientes - -

   3.061.844    3.926.272
Caixa Líquido Gerado nas
  Atividade Operacionais 5.569.907 6.912.583
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado (58.077) (186.570)
Aquisição de Intangível                -                -
Caixa Líquido Consumido nas
  Atividades de Investimento (58.077) (186.570)
Atividades de Financiamento
Aumento (Redução) em Convênio Dersa (1.890.283) (1.160.000)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 196.592
Capital Social Aumento                -                -

Caixa Líquido Proveniente das
  Atividades de Financiamento   (1.890.283)     (963.408)
Aumento (Redução) Líquida do
  Saldo de Caixa e Equivalentes 3.621.547 5.762.605
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 9.268.910 3.506.305
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa
  no Final do Exercício  12.890.457    9.268.910

Aumento Líquido de Caixa 3.621.547 5.762.605
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração de Resultado Abrangente em 31 de Dezembro 2021 e 2020
          2021           2020

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (13.485.811) (15.386.793)
Outros Resultados Abrangentes
Total do Resultado Abrangente do Exercício (13.485.811) (15.386.793)
Resultado abrangente total, atribuído a:
Participação dos Acionistas Controladores (13.485.811) (15.386.793)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro 2021 e 2020
Receita de Vendas Nota           2021           2020
Receitas de Serviços Prestados 19 22.027.592 22.719.675
Deduções da Receita Bruta
(-) Impostos e Contribuições
  sobre Serviços Prestados (3.252.965) (3.634.598)
Receita Operacional 18.774.627 19.085.077
Outras Receitas
Receita de Subvenção Econômica 19 9.874.602 10.185.232
Outras Receitas 19 1.187.905 352.872
Receita Líquida 29.837.134 29.623.181
Custo de Serviços Prestados
Custos Operacionais 20 (20.053.700) (18.145.791)
Lucro Bruto 9.783.434 11.477.390
Despesas Operacionais (23.269.245) (26.864.183)
Despesas Administrativas 20 (23.362.175) (26.643.285)
Despesas/Receitas Financeiras 21 92.930 (220.898)
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e CSLL (13.485.811) (15.386.793)
Corrente - -
Diferido - -
Tributos IRPJ e CSLL sobre Lucro (15% + 9%) - -
Lucro (Prejuízo) do Exercício (13.485.811) (15.386.793)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Ativo Nota   31/12/2021   31/12/2020
Ativo Circulante
Caixa e Bancos 4 1.947 2.596
Aplicações Financeiras 4 12.888.510 9.266.314
Clientes 5 3.645.864 3.278.666
(-) Provisão de Perda para
  Crédito Liquidação Duvidosa 5 (3.210.180) (3.260.874)
Tributos a Recuperar 6 1.497.383 2.274.884
Despesas Antecipadas 13.757 26.842
Almoxarifado 79.989 131.924
Deposito Judicial 1.037.178 1.032.178
Adiantamentos         38.670          5.823

  15.993.118   12.758.353
Não Circulante
Realizavel a Longo Prazo
Imobilizado 7 193.065.956 204.332.796
Intangível 8   28.633.551   30.972.995

221.699.507 235.305.791

Total do Ativo 237.692.625 248.064.144

Passivo Nota   31/12/2021   31/12/2020
Passivo Circulante
Convênio 10 2.460.581 1.633.363
Fornecedores 11 570.860 398.401
Juros sobre Capital Proprio 106 106
Contas a Pagar 1.002 1.002
Tributos a Recolher 12 303.038 245.831
Encargos Sociais Recolher 13 631.018 618.452
Provisões de Férias a Pagar 14 1.172.258 1.187.930
Adiantamento de Clientes 15 249.474 248.792
Salários a Pagar 16     3.500.355     1.879.754

    8.888.692     6.213.631
Não Circulante
Convênio 10 - 1.890.283
Provisão para Contingências 17   14.628.376   12.638.038

  14.628.376   14.528.320
Patrimônio Líquido
Capital Social 18 17.748.161 17.748.161
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital 18 286.625.432 286.625.432
Prejuízos Acumulados  (90.198.036)  (77.051.400)

214.175.557 227.322.193
Total do Passivo 237.692.625 248.064.144

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto Operacional: A Companhia Docas de São Sebastião foi constitu-
ída por meio da Assembleia Geral de Constituição por Subscrição Particular,
realizada em 3 de setembro de 2007 e devidamente registrada na Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo (JUCESP) em 6 de setembro de 2007. As
atividades desenvolvidas pela Companhia Docas de São Sebastião são de-
correntes 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 ex-
ploração 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 Fede-
ral nº 9.972, o Porto Organizado de São Sebastião foi qualificado no âmbito do
PPI - Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República,
para fins de desestatização. Em 2020 foi celebrado entre BNDES e o Ministé-
rio da Infraestrutura contrato para realização de estudos sobre o processo de
Desestatização do Porto de São Sebastião. A Companhia Docas de São Se-
bastião, 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. Elaboração e Preparação e Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da
Companhia estão preparadas de acordo com as práticas e diretrizes contá-
beis adotadas no Brasil, em observância às disposições da Lei nº 6.404/76,
das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas pelas
Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, complementadas pelos novos pronuncia-
mentos; interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC, aprovados por Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade
– CFC; normas da CVM, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente
por auditor registrado nesse órgão; legislação e orientações específicas para
empresas da administração federal indireta e Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários - ANTAQ. A Administração avaliou a capacidade da Compa-
nhia em continuar operando normalmente e está convencida de que ela pos-
sui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro, desconhecen-
do qualquer incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a
sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações finan-
ceiras foram preparadas com base no pressuposto da continuidade. De toda
forma, convém registrar que a inclusão da Companhia Docas de São Sebas-
tião no Programa Nacional de Desestatização, desde o ano de 2019, não
acarreta nenhum risco de solução de continuidade para as atividades da
Companhia. O Programa de Desestatização da Companhia tem a participação
do Ministério da Infraestrutura, Secretaria do Programa de Parceria em Inves-
timento, do Ministério da Economia e da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários – ANTAQ. A Administração da Companhia afirma que todas as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente
elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas na sua
gestão. 2.2. Base de Mensuração: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas considerando o custo histórico como base, exceto se indicado de
outra forma. 2.3. Uso de estimativa e julgamento: Na elaboração das de-
monstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e as práticas contábeis internacionais, é requerido que a Administração
da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações
que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados dessas
transações e informações, quando de sua efetiva realização em exercícios
subsequentes, podem diferir dessas estimativas, devido a imprecisões ine-
rentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas
e premissas anualmente. As principais estimativas que representam risco
significativo com probabilidade de causar ajustes materiais ao conjunto das
demonstrações financeiras, nos próximos exercícios, referem-se ao registro
dos efeitos decorrentes de: Análise da redução ao valor recuperável dos ati-
vos (Nota 2.5 e 7); Determinação da Perda Estimada com Créditos de Liqui-
dação Duvidosa - PECLD (Nota 5); Provisões cíveis, fiscais, trabalhistas e
regulatórias (Nota 17); e Mensuração a valor justo de instrumentos financei-
ros (Nota 2.6 e 23). 2.4. Moeda funcional e moeda de apresentação: As
demonstrações contábeis são preparadas e estão apresentadas em reais
(R$), que é a moeda funcional e a moeda de apresentação da Companhia
Docas de São Sebastião. 2.5. Redução ao valor recuperável: A administra-
ção da Companhia revisa o valor contábil líquido de seus ativos com objetivo
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacio-
nais ou tecnológicas para determinar se há alguma indicação de que tais ati-
vos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal
indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de
mensurar o montante dessa perda, sendo esta reconhecida em contrapartida
do resultado. Uma perda do valor recuperável anteriormente reconhecida é
revertida caso tenha ocorrido uma mudança nos pressupostos utilizados para
determinar o valor recuperável do ativo, sendo também reconhecida no resul-
tado. 2.5.1. Ativos financeiros e contratuais: Os ativos financeiros e
contratuais são avaliados no reconhecimento inicial com base em estudo de
perdas esperadas, quando aplicável, e quando há evidências de perdas não
recuperáveis. São considerados ativos não recuperáveis quando há evidên-
cias de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento
inicial do ativo financeiro e que, eventualmente, tenham resultado em efeitos
negativos no fluxo estimado de caixa futuro do investimento. Atualmente, a
rubrica que apresentasaldo de redução ao valor recuperável é a de Clientes
(Nota 5). 2.5.2. Ativo não financeiro: A revisão dos valores de ativos não
financeiros da Companhia é efetuada pelo menos anualmente e em menor
tempo, se for identificado que houve indicações de perdas não recuperáveis

no valor contábil líquido dos ativos não financeiros ou quando ocorreram
eventos ou alterações nas circunstâncias que indicassem que o valor
contábil pode não ser recuperável. No exercício findo em 31 de dezembro de
2021, conforme determina o CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, foi realizada avaliação dos ativos não financeiros, pelo método Valor
em Uso e que apontou a recuperação do valor total pela utilização dos ativos
na geração de receitas e benefícios futuros para a Companhia, sem a neces-
sidade de registro de provisão para redução ao valor recuperável. 2.6. Instru-
mentos financeiros: Os instrumentos financeiros são reconhecidos na data
em que a Companhia Docas de São Sebastião se torna parte das disposições
contratuais desses instrumentos. Quando reconhecidos, são inicialmente re-
gistrados ao seu valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam
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 Docas de São Sebastião
determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do reco-
nhecimento inicial. • Passivos financeiros: São classificados como passivos
financeiros a valor justo por meio de resultado, empréstimos e financiamen-
tos, ou derivativos classificados como instrumento de hedge, conforme o
caso. A Companhia Docas de São Sebastião determina a classificação dos
seus passivos financeiros no momento do reconhecimento inicial. 2.7. Apura-
ção do Resultado: As receitas, custos e despesas são registrados em con-
formidade com o regime contábil de competência dos exercícios. 2.8. Caixa
e Equivalente de Caixa: Caixa e equivalentes 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 garan-
tidas (Nota nº 4). 2.9. Ajuste a Valor Presente de Ativos: Com base nas aná-
lises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a Companhia Docas
de São Sebastião conclui que o ajuste a valor presente de ativos monetários
circulantes e não circulantes é irrelevante em relação às demonstrações fi-
nanceiras tomadas em conjunto. Por tal razão não foram registrados. 2.10.
Partes Relacionadas (Convênio DERSA): No curso normal de suas opera-
ções, a Companhia Docas de São Sebastião contraiu obrigações com parte
relacionada, destacando-se a cessão de empregados da Desenvolvimento
Rodoviário S.A. – DERSA, empresa pública estadual, parte integrante da ad-
ministração indireta do Estado de São Paulo. As transações e saldos existen-
tes dessas operações podem ser identificados por meio da contabilização no
Passivo Circulante e Não Circulante, sendo que a dívida foi ajustada a valor
presente. 2.11. Imposto de Renda e Contribuição Social e Imposto de Renda
Diferido: O imposto de renda e a contribuição social do exercício são calcu-
lados 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. 2.12. Provisões: O reconhecimento,
a mensuração e a divulgação das contingências passivas e obrigações legais
são efetuadas tendo como base os pronunciamentos do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). Os passivos contingentes são reconhecidos contabil-
mente levando em conta à opinião da Assessoria jurídica da Companhia Do-
cas de São Sebastião e da Assessoria jurídica contratada, a natureza das
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade no
posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da Com-
panhia Docas de São Sebastião, sempre que a perda for avaliada como pro-
vável - o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das obri-
gações - e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficien-
te segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possí-
veis são divulgados em notas explicativas e os classificados como perdas
remotas não são provisionados, tampouco divulgados nas demonstrações
financeiras. 2.13. 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 Docas de São
Sebastião e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um
passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia Docas de São Sebas-
tião possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um passa-
do, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo
no futuro. Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações
monetárias 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. 2.14. Imobilizado: Demonstrado
pelo custo de aquisição e/ou construção e reduzido pela depreciação acumu-
lada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida
útil-econômica estimada dos bens (Nota nº 7). 2.15. 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
operar da forma pretendida pela Companhia Docas de São Sebastião. A amor-
tização do ativo intangível reflete o período em que se espera que os bene-
fícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, po-
dendo ser o prazo final da concessão, ou a vida útil do ativo, o que ocorrer
primeiro (Nota nº 8). 2.16. Provisão para Recuperação de Ativos - Impair-
ment: 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 apresenta-
dos 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 De-
legação supramencionado. Cumpre informar que para os próximos anos, ne-
nhum ativo fixo será desativado ou baixado dos controles da empresa, bem
como não serão realizadas aquisições para substituição dos bens atuais, não
resultando em baixa a esse título. 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. 2.17. Receita de Serviços Prestados e Cessão
de Uso Onerosa: 2.17.1. Serviços: As receitas de prestação de serviços
com Utilização da Infraestrutura do Acesso Aquaviário; Utilização das Insta-
lações de Acostagem; Utilização 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 provável que benefícios econômicos futuros fluirão
para a Companhia Docas de São Sebastião) seja provável que os valores
serão recebidos. 2.17.2. Cessão de Uso Onerosa: As receitas estão reco-
nhecidas com base no regime de competência, atualizadas quando aplicável
e contratualmente exigido. 2.18. Salários ou Encargos: Os salários, incluin-
do encargos de férias, de 13º salário e os pagamentos complementares nego-
ciados em acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais
correspondentes, são apropriados pelo regime de competência. 2.19. 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 Docas de São Sebastião. 2.20. Impostos sobre
Receitas: As receitas de serviços estão sujeitas à incidência do Programa
Formador do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), Contribuição para Fi-
nanciamento da Seguridade Social (COFINS) e do Imposto sobre Serviço
(ISS), pelo regime de competência. 2.21. Receitas e Despesas Financeiras:
As receitas financeiras são representadas por juros, atualizações monetárias
e variações cambiais, resultantes de aplicação financeira e acordos de
parcelamento com clientes. As despesas financeiras são substancialmente
representadas pelo Imposto sobre Operações Financeiras e descontos con-
cedidos (Nota nº 21).
3. Eventos Significativos no Exercício: 3.1. Relativos à desestatização:
Por meio da Resolução CPPI nº 52, de 08/05/2019, o Conselho do Programa
de Parcerias de Investimentos (CPPI) opinou favoravelmente e submeteu à
deliberação do Presidente da República para qualificação no âmbito do PPI o
Porto Organizado de São Sebastião (SP), bem como os serviços públicos
portuários a este relacionados, para fins de estudos de desestatização.


