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COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES - PROMINAS - Em Liquidação
Reg. EMBRATUR Nº 1996/MG - CNPJ Nº 17.559.790/0001-42
Minascentro - Rua Curitiba, 1.264 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais

Ativo

Notas

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos
Créditos tributários e previdenciários
Estoque
Outros ativos circulantes
Não circulante
Realizável a longo prazo
'HSyVLWRVMXGLFLDLVH¿VFDLV
Investimentos
Imobilizado
Intangível

7
8
9
10

11
11

Total

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 - Valores em Reais (R$)
31/12/2016
31/12/2015
01/01/2015
Passivo
Notas
(Reapresentado (Reapresentado
Circulante
(Nota 5))
(Nota 5))
745
1.933
5.839
Fornecedores
13
1.914
1.581
3.283
Empréstimos com partes relacionadas 14
47
55
Obrigações sociais e trabalhistas
15
747
621
541
Obrigações tributárias
16
379
565
506
Adiantamentos e cauções
17
56
51
113
Outras contas a pagar
3.888
4.806
10.282
Não circulante
Adiantamentos e cauções
17
20
55
59
Provisão para contingências
18
6
6
3
17.124
18.055
18.530
Patrimônio líquido
19
1
1
26
Capital social
17.151
18.117
18.618
Reservas de capital
Reservas de lucros
Prejuízo acumulado
21.039

31/12/2016

22.923
28.900
Total
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

1/3

327
3.274
6.768
180
1.547
1.397
13.493

31/12/2015
(Reapresentado
(Nota 5))
502
655
153
2.425
52
3.787

01/01/2015
(Reapresentado
(Nota 5))
422
710
150
1.591
96
2.969

340
340

835
244
1.079

153
320
473

44.071
7
18
(36.890)
7.206
21.039

44.071
7
18
(26.039)
18.057
22.923

44.071
7
18
(18.638)
25.458
28.900

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE:
Capital social

Reserva de capital

Reserva de lucros

Prejuízo acumulado

Total

Em 1º de janeiro de 2015
Ajuste de exercícios anteriores (Nota 5)

44.071
-

7
-

18
-

(16.806)
(1.832)

27.290
(1.832)

Saldo de abertura ajustado

44.071

7

18

(18.638)

25.458

-

-

-

(7.401)

(7.401)

44.071

7

18

(26.039)

18.057

-

-

-

(10.851)

(10.851)

44.071

7

18

(36.890)

7.206

Prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2015 (reapresentado)
Prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2016

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV(PPLOKDUHVGHUHDLV
1. CONTEXTO OPERACIONAL
GHFDL[DHHVWDQGRVXMHLWDDXPLQVLJQL¿FDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORU3RUFRQVHJXLQWHXP
A Companhia Mineira de Promoções – PROMINAS (“Companhia” ou “Prominas”) é uma entiLQYHVWLPHQWRQRUPDOPHQWHVHTXDOL¿FDFRPRHTXLYDOHQWHGHFDL[DTXDQGRWHPYHQFLPHQWRGH
dade pública, com sede na cidade de Belo Horizonte, organizada sob a forma de sociedade por
curto prazo; três meses ou menos, a contar da data da contratação.
ações, e controlada indiretamente pelo Governo do Estado de MG (“Governo de MG”).
G ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
A Companhia explora o segmento de atividades turísticas e culturais da cidade de Belo HorizonL $WLYRV¿QDQFHLURV
te, tendo como principal atividade a locação de suas instalações (Minascentro) e de instalações
Reconhecimento inicial e mensuração
arrendadas (Expominas Belo Horizonte) para realização de convenções, exposições e feiras.
$WLYRV¿QDQFHLURVVmRFODVVL¿FDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPR L DWLYRV¿QDQFHLURVD
Em julho de 2016 foi promulgada a Lei Estadual 22.287/2016 que estruturou a reforma adminisvalor justo por meio do resultado; (ii) empréstimos e recebíveis; (iii) investimentos mantidos até
trativa do Estado de Minas Gerais. Uma das ações da reforma administrativa foi a autorização
RYHQFLPHQWR LY DWLYRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDRX Y GHULYDWLYRVFODVVL¿FDGRV
para a extinção da Prominas, formalizada através da referida lei.
FRPR LQVWUXPHQWRV GH KHGJH H¿FD]HV FRQIRUPH D VLWXDomR 7RGRV RV DWLYRV ¿QDQFHLURV VmR
Considerando a autorização legislativa e intenção de extinção da Companhia, os acionistas da
UHFRQKHFLGRVDYDORUMXVWRDFUHVFLGRQRFDVRGHDWLYRV¿QDQFHLURVQmRFRQWDELOL]DGRVDYDORU
Prominas se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) e deliberaram, por unajusto por meio do resultado, dos custos de transação que são atribuíveis à aquisição do ativo
nimidade, pela extinção da Companhia no formato de liquidação extrajudicial. A mesma AGE
¿QDQFHLUR
determinou a destituição da presidência e vice-presidência, diretorias e do conselho de admi9HQGDVHFRPSUDVGHDWLYRV¿QDQFHLURVTXHUHTXHUHPDHQWUHJDGHEHQVGHQWURGHXPFURQRnistração, além de nomear um liquidante, que por sua vez, dará andamento aos processos de
grama estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (compras regulares) são recoOLTXLGDomRHFRQVWLWXLUR&RQVHOKR)LVFDOSDUDH[HFXWDUVXDVDo}HVGH¿VFDOL]DomRGRSURFHVVR
nhecidas na data da operação, ou seja, a data em que a Companhia se compromete a comprar
de liquidação.
ou vender o bem.
$HPLVVmRGHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD3URPLQDVIRLDSURYDGDSHOR/LTXLGDQWHGD&RP2VDWLYRV¿QDQFHLURVGD&RPSDQKLDLQFOXHPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DGHSyVLWRVMXGLFLDLV
panhia em 22 de março de 2017.
contas a receber de clientes, adiantamentos, créditos tributários e previdenciários e outros ativos
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
circulantes.
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidaMensuração subsequente
de com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem aquelas incluídas na Lei
$PHQVXUDomRVXEVHTXHQWHGHDWLYRV¿QDQFHLURVGHSHQGHGHVXDFODVVL¿FDomRTXHSRGHVHUGD
6.404/76 e suas posteriores alterações e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações
seguinte forma:
técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pelo Conse$WLYRV¿QDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
OKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH±&)&$GHPDLVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHYLGHQFLDPWRGDV
$WLYRV¿QDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRLQFOXHPDWLYRV¿QDQFHLURVPDQWLGRVSDUD
DVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVRPHQWHHODVDVTXDLVHVWmR
negociação e ativos designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado.
consistentes com as utilizadas pela Administração e pelo Liquidante na sua gestão.
$WLYRV¿QDQFHLURVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRVHIRUHPDGTXLULGRVFRP
$VSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDGDVQDSUHSDUDomRGHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVRREMHWLYRGHYHQGDQRFXUWRSUD]R$WLYRV¿QDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmR
WmRGH¿QLGDVDEDL[R(VVDVSROtWLFDVIRUDPDSOLFDGDVGHPRGRFRQVLVWHQWHQRVH[HUFtFLRVDSUHapresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas
sentados, salvo disposição em contrário.
reconhecidas na demonstração do resultado.
3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
$ &RPSDQKLD QmR GHVLJQRX QHQKXP DWLYR ¿QDQFHLUR D YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR QR
Considerando as determinações apresentadas na AGE do dia 03 de novembro de 2016, a Comreconhecimento inicial.
SDQKLDSUHSDURXVXDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPEDVHGHOLTXLGDomRHQmRHPEDVHFRQWiELO
Empréstimos e recebíveis
de continuidade operacional, reconhecendo, portanto, ativos e passivos de liquidação. Contudo,
(VVDFDWHJRULDpDPDLVUHOHYDQWHGD&RPSDQKLD(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVVmRDWLYRV¿QDQFHLnão é intenção do liquidante antecipar a liquidação da integralidade de seus ativos e passivos de
URVQmRGHULYDWLYRVFRPSDJDPHQWRV¿[RVHGHWHUPLQiYHLVQmRFRWDGRVHPXPPHUFDGRDWLYR
PDQHLUDTXHRVPHVPRVQmRIRUDPWRWDOPHQWHUHFODVVL¿FDGRVFRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHOR&3&
$SyV D PHQVXUDomR LQLFLDO HVVHV DWLYRV ¿QDQFHLURV VmR FRQWDELOL]DGRV DR FXVWR DPRUWL]DGR
31/IFRS 5 – Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada.
utilizando o método de juros efetivos - taxa de juros efetiva - menos perda por redução ao valor
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRQVLGHUDQGRRFXVWRKLVWyULFRFRPREDVHGH
recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou
YDORUH[FHWRVSRUGHWHUPLQDGRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORVVHXVYDORUHVMXVWRV
“prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos
QR¿PGHFDGDSHUtRGRGRUHODWyULRFRQIRUPHGHVFULWRQDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDVHJXLU
pLQFOXtGDQDOLQKDGHUHFHLWD¿QDQFHLUDQDGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGR
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de
$VSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVmRUHFRQKHFLGDVFRPRGHVSHVD¿QDQFHLUDQRUHum passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data de mensuração,
sultado.
independentemente de esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica
Investimentos mantidos até o vencimento
de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia leva em considera(VVD FODVVL¿FDomR FRUUHVSRQGH D DWLYRV ¿QDQFHLURV QmR GHULYDWLYRV FRP SDJDPHQWRV UHFHELção as características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado levarem essas
PHQWRV¿[RVRXGHWHUPLQiYHLVFRPYHQFLPHQWRVGH¿QLGRVSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDWHPLQFDUDFWHUtVWLFDVHPFRQVLGHUDomRQDSUHFL¿FDomRGRDWLYRRXSDVVLYRQDGDWDGHPHQVXUDomR
tenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Os juros, atualização monetária,
$OpPGLVVRSDUD¿QVGHSUHSDUDomRGHUHODWyULRV¿QDQFHLURVDVPHQVXUDo}HVGRYDORUMXVWRVmR
variação cambial, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no
FODVVL¿FDGDVQDVFDWHJRULDV1tYHLVRXGHVFULWDVDVHJXLUFRPEDVHQRJUDXHPTXHDVLQUHVXOWDGRTXDQGRLQFRUULGRVQDOLQKDGHUHFHLWDVRXGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
formações para as mensurações do valor justo são observáveis e na importância das informações
$WLYRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
para a mensuração do valor justo em sua totalidade:
2VDWLYRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDVmRDTXHOHVDWLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVTXH
• Informações de Nível 1: são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
QmR VmR FODVVL¿FDGRV FRPR D  HPSUpVWLPRV H UHFHEtYHLV E  LQYHVWLPHQWRV PDQWLGRV DWp R
passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração.
YHQFLPHQWRRX F DWLYRV¿QDQFHLURVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR(VVHVDWLYRV¿QDQ• Informações de Nível 2: são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1,
ceiros incluem instrumentos patrimoniais e de títulos de dívida. Títulos de dívida nessa categoria
observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente.
VmRDTXHOHVTXHVHSUHWHQGHPDQWHUSRUXPSHUtRGRLQGH¿QLGRHTXHSRGHPVHUYHQGLGRVSDUD
• Informações de Nível 3: são informações não observáveis para o ativo ou passivo.
atender às necessidades de liquidez ou em resposta às mudanças nas condições de mercado.
$SUHSDUDomRGHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHTXHURXVRGHFHUWDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVFUt$SyVDPHQVXUDomRLQLFLDODWLYRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDVmRPHQVXUDGRVDYDORU
ticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo
justo, com ganhos e perdas não realizados, reconhecidos diretamente na reserva de disponíveis
de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e
para venda dentro dos outros resultados abrangentes até a baixa do investimento, com exceção
WrPPDLRUFRPSOH[LGDGHEHPFRPRDViUHDVQDVTXDLVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVVmRVLJQL¿FDWLYDV
das perdas por redução ao valor recuperável dos juros calculados utilizando o método de juros
SDUDDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRGLYXOJDGDVQD1RWD
efetivos e dos ganhos ou perdas com variação cambial sobre ativos monetários que são reconheD &ODVVL¿FDomRFRUUHQWHYHUVXVQmRFRUUHQWH
cidos no resultado do período.
$ &RPSDQKLD DSUHVHQWD DWLYRV H SDVVLYRV QR EDODQoR SDWULPRQLDO FRP EDVH QD FODVVL¿FDomR
Quando o investimento é desreconhecido ou quando for determinada perda por redução ao valor
FLUFXODQWHQmRFLUFXODQWH8PDWLYRpFODVVL¿FDGRQRFLUFXODQWHTXDQGR
recuperável, os ganhos ou perdas cumulativos anteriormente reconhecidos em outros resultados
• Se esperar realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal;
abrangentes devem ser reconhecidos no resultado.
• For mantido principalmente para negociação;
Dividendos sobre investimentos patrimoniais disponíveis para venda são reconhecidos no resul• Se esperar realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou
tado quando o direito de reconhecimento da Companhia for estabelecido.
• Caixa ou equivalentes de caixa, a menos que haja restrições quando à sua troca ou seja utilizaDesreconhecimento (baixa)
do para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação.
8PDWLYR¿QDQFHLUR RXTXDQGRIRURFDVRXPDSDUWHGHXPDWLYR¿QDQFHLURRXSDUWHGHXP
7RGRVRVGHPDLVDWLYRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV
JUXSRGHDWLYRV¿QDQFHLURVVHPHOKDQWHV pEDL[DGRSULQFLSDOPHQWH RXVHMDH[FOXtGRGRUHVXO8PSDVVLYRpFODVVL¿FDGRQRFLUFXODQWHTXDQGR
tado do exercício) quando:
• Se esperar liquidá-lo no ciclo operacional normal;
2VGLUHLWRVGHUHFHEHUÀX[RVGHFDL[DGHRDWLYRH[SLUDUHPRX
• For mantido principalmente para negociação;
$&RPSDQKLDWUDQVIHULXRVVHXVGLUHLWRVGHUHFHEHUÀX[RVGHFDL[DGRDWLYRRXDVVXPLXXPD
• Se esperar realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou
REULJDomRGHSDJDULQWHJUDOPHQWHRVÀX[RVGHFDL[DUHFHELGRVVHPGHPRUDVLJQL¿FDWLYDDXP
• Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses
terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia transferiu substancialmente
após o período de divulgação.
todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve substan$&RPSDQKLDFODVVL¿FDWRGRVRVGHPDLVSDVVLYRVQRQmRFLUFXODQWH
cialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo.
2VDWLYRVHSDVVLYRV¿VFDLVGLIHULGRVVmRFODVVL¿FDGRVQRDWLYRHSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
4XDQGRRJUXSRWLYHUWUDQVIHULGRVHXVGLUHLWRVGHUHFHEHUÀX[RVGHFDL[DGHXPDWLYRRXWLYHU
Considerando a base de liquidação em que essas demonstrações foram elaboradas, todos seus
executado um acordo de repasse e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os
DWLYRVHSDVVLYRVIRUDPFODVVL¿FDGRVFRPRFLUFXODQWHVXPDYH]TXHKiH[SHFWDWLYDGR/LTXLGDQriscos e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento
te em liquidar todos ativos e passivos no exercício de 2017.
contínuo da Companhia com o ativo.
E 5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
O envolvimento contínuo que toma a forma de garantia em relação ao ativo transferido é menA receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gesurado com base no valor contábil original do ativo ou no valor máximo da contraprestação que
UDGRVSDUDD&RPSDQKLDTXDQGRSRVVDVHUPHQVXUDGDGHIRUPDFRQ¿iYHOLQGHSHQGHQWHPHQWH
poderia ser exigido que a Companhia amortizasse, dos dois o menor.
de quando o pagamento for recebido. A receita é mensurada com base no valor justo da conLL 5HGXomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRV¿QDQFHLURV
traprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.
A Companhia avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que determine se o
2VFULWpULRVHVSHFt¿FRVDVHJXLUGHYHPWDPEpPVHUVDWLVIHLWRVDQWHVGHKDYHUUHFRQKHFLPHQWR
DWLYR¿QDQFHLURRXJUXSRGHDWLYRV¿QDQFHLURVQmRpUHFXSHUiYHO8PDSHUGDVyH[LVWHVHH
de receita:
somente se, houver evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resultado de um
Receita de aluguel dos espaços
ou mais eventos que tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento
A receita de aluguel resultante de arrendamentos mercantis operacionais dos imobilizados é
GHSHUGD´RFRUULGR HWHQKDPLPSDFWRQRÀX[RGHFDL[DIXWXURHVWLPDGRGRDWLYR¿QDQFHLUR
contabilizada no momento da realização do evento.
RXJUXSRGHDWLYRV¿QDQFHLURVTXHSRVVDVHUUD]RDYHOPHQWHHVWLPDGR(YLGrQFLDGHSHUGDSRU
Receita de juros
redução ao valor recuperável pode incluir indicadores de que as partes tomadoras do empréstimo
3DUDWRGRVRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVDYDOLDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRHDWLYRV¿QDQFHLURVTXH
HVWmR SDVVDQGR SRU XP PRPHQWR GH GL¿FXOGDGH ¿QDQFHLUD UHOHYDQWH$ SUREDELOLGDGH GH TXH
UHQGHP MXURV FODVVL¿FDGRV FRPR GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD D UHFHLWD RX GHVSHVD ¿QDQFHLUD p
DVPHVPDVLUmRHQWUDUHPIDOrQFLDRXRXWURWLSRGHUHRUJDQL]DomR¿QDQFHLUDGHIDXOWRXDWUDVR
contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou
GHSDJDPHQWRGHMXURVRXSULQFLSDOSRGHVHULQGLFDGDSRUXPDTXHGDPHQVXUiYHOGRÀX[RGH
UHFHELPHQWRVIXWXURVHVWLPDGRVGHFDL[DDRORQJRGDYLGDHVWLPDGDGRLQVWUXPHQWR¿QDQFHLUR
caixa futuro estimado, como mudanças em vencimento ou condição econômica relacionados
ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou
com defaults.
SDVVLYR¿QDQFHLUR$UHFHLWDGHMXURVpLQFOXtGDQDUXEULFDUHFHLWD¿QDQFHLUDQDGHPRQVWUDomR
$WLYRV¿QDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR
do resultado.
(PUHODomRDRVDWLYRV¿QDQFHLURVDSUHVHQWDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRD&RPSDQKLDLQLFLDOPHQ(c) Caixa e equivalentes de caixa
te avalia individualmente se existe evidência clara de perda por redução ao valor recuperável
2VHTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRPDQWLGRVFRPD¿QDOLGDGHGHDWHQGHUDFRPSURPLVVRVGHFDL[D
GHFDGDDWLYR¿QDQFHLURTXHVHMDLQGLYLGXDOPHQWHVLJQL¿FDWLYDRXHPFRQMXQWRSDUDDWLYRV¿GH FXUWR SUD]R H QmR SDUD LQYHVWLPHQWR RX RXWURV ¿QV$ &RPSDQKLD FRQVLGHUD HTXLYDOHQWHV
QDQFHLURV TXH VHMDP LQGLYLGXDOPHQWH VLJQL¿FDWLYRV 6H D &RPSDQKLD FRQFOXLU TXH QmR H[LVWH
GH FDL[D XPD DSOLFDomR ¿QDQFHLUD GH FRQYHUVLELOLGDGH LPHGLDWD HP XP PRQWDQWH FRQKHFLGR
HYLGrQFLDGHSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOSDUDXPDWLYR¿QDQFHLURLQGLYLGXDOPHQWH

'HPRQVWUDomRGRVUHVXOWDGRVHUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV(PPLOKDUHVGHUHDLV
Notas
2016
2015
(Reapresentado
(Nota 5))
Receita líquida
20
13.547
11.029
Custo dos serviços prestados
21
(3.461)
(3.918)
Lucro Bruto
10.086
7.111
Despesas operacionais
Despesas administrativas
22
(21.228)
(15.280)
Despesas tributárias
(50)
(21)
Resultado operacional
(21.278)
(15.301)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
582
802
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(241)
(13)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
23
341
789
Prejuízo do exercício
(10.851)
(7.401)
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D(PPLOKDUHVGHUHDLV
2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Ajuste de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro
DQWHVGRLPSRVWRFRPRÀX[RGHFDL[D
Depreciação e amortização
Provisão / (reversão) de provisão para perda por créditos de
liquidação duvidosa
Provisão / (reversão) para litígios
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Perda na baixa de imobilizado e outros ativos
Variações em provisões, benefícios e incentivos
Ajustes de capital de giro
(Aumento) / redução no contas a receber
(Aumento) / redução de adiantamentos realizados
Aumento de impostos a recuperar
(Aumento) / redução de estoques
Redução de depósitos judiciais
(Aumento) / redução de outros ativos
Aumento / (redução) no contas a pagar
Aumento / (redução) dos tributos a recolher
Aumento / (redução) de salários e encargos sociais
Aumento / (redução) de adiantamento e cauções de clientes
Aumento de outras contas a pagar
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Captação de empréstimos com partes relacionadas
)OX[RGHFDL[DOtTXLGRRULJLQDGRGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquido
Caixa e equivalentes de caixa em 1° de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquido

2015
(Reapresentado
(Nota 5))
(10.851)
(7.401)
1.149
367
96
204
112
6.001

906
(205)
(76)
-

(700)
8
(126)
186
35
(5)
(175)
27
112
(1.713)
1.345
(3.928)

1.631
(3)
(79)
(58)
43
(2)
(55)
1.344
456
(3.499)

(330)
(330)

(407)
(407)

3.070
3.070
(1.188)
1.933
745
(1.188)

(3.906)
5.839
1.933
(3.906)

DYDOLDGRTXHUVLJQL¿FDWLYRRXQmRRDWLYRpLQFOXtGRHPXPJUXSRGHDWLYRV¿QDQFHLURVFRP
características de risco de crédito semelhantes e é avaliado em conjunto em relação à perda
SRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO$WLYRVTXHVmRDYDOLDGRVLQGLYLGXDOPHQWHSDUD¿QVGHSHUGD
por redução ao valor recuperável e para os quais uma perda por redução ao valor recuperável
seja, ou continue a ser, reconhecida não são incluídos em uma avaliação conjunta de perda por
redução ao valor recuperável.
O valor de qualquer perda por redução ao valor recuperável é mensurado como a diferença entre
RYDORUGRDWLYRHRYDORUSUHVHQWHGRVÀX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRV H[FOXLQGRSHUGDVGH
FUpGLWRIXWXUDVHVSHUDGDVHDLQGDQmRRFRUULGDV 2YDORUSUHVHQWHGRVÀX[RVGHFDL[DIXWXURV
HVWLPDGRVpGHVFRQWDGRSHODWD[DGHMXURVHIHWLYDRULJLQDOSDUDRDWLYR¿QDQFHLUR
O valor contábil do ativo é reduzido por meio de uma provisão, e o valor da perda é reconhecido
na demonstração do resultado. Os empréstimos, juntamente com a correspondente provisão,
são baixados quando não há perspectiva realista de sua recuperação futura e todas as garantias
tenham sido realizadas ou transferidas para a Companhia. Se, em um exercício subsequente, o
valor da perda estimada de valor recuperável aumentar ou diminui devido a um evento ocorrido após o reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável, a perda anteriormente
reconhecida é aumentada ou reduzida ajustando-se a provisão. Em caso de eventual recuperação
futura de um valor baixado, essa recuperação é reconhecida na demonstração do resultado.
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
3DUDLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVFODVVL¿FDGRVFRPRGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDD&RPSDQKLDDYDOLDVH
há alguma evidência de que o investimento é recuperável a cada data do balanço.
3DUD LQYHVWLPHQWRV HP LQVWUXPHQWRV SDWULPRQLDLV FODVVL¿FDGRV FRPR GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD
HYLGrQFLDREMHWLYDLQFOXLXPDSHUGDVLJQL¿FDQWHHSURORQJDGDQRYDORUMXVWRGRVLQYHVWLPHQWRV
abaixo de seu custo contábil. Quando há evidência de perda por redução ao valor recuperável, a
perda acumulada – mensurada pela diferença entre o custo de aquisição e o valor justo corrente,
menos a perda por redução ao valor recuperável que tenha sido previamente reconhecida no
UHVXOWDGR ± p UHFODVVL¿FDGD GR SDWULP{QLR OtTXLGR SDUD R UHVXOWDGR$XPHQWRV QR YDORU MXVWR
após o reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável são reconhecidos no resultado
abrangente.
$GHWHUPLQDomRGRTXHp³VLJQL¿FDWLYR´RX³SURORQJDGR´H[LJHMXOJDPHQWR$RID]HUHVVHMXOJDmento, a Companhia avalia entre outros fatores, a duração ou extensão na qual o valor justo de
um investimento é menor que seu custo.
1RFDVRGHLQVWUXPHQWRVGHGtYLGDFODVVL¿FDGRVFRPRGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOpDYDOLDGDFRPEDVHQRVPHVPRVFULWpULRVXWLOL]DGRVSDUDDWLYRV¿nanceiros contabilizado ao custo amortizado. Contudo, o valor registrado por perda por redução
ao valor recuperável é a perda cumulativa mensurada pela diferença entre o custo amortizado e
o valor justo corrente, menos qualquer perda por redução ao valor recuperável no investimento
previamente reconhecida na demonstração do resultado.
-XURVFRQWLQXDPDVHUFRPSXWDGRVSHODWD[DGHMXURVHIHWLYDXWLOL]DGDSDUDGHVFRQWDURÀX[RGH
caixa futuro para a perda por redução ao valor recuperável sobre o valor contábil reduzido do
DWLYR$UHFHLWDGHMXURVpUHJLVWUDGDFRPRUHFHLWD¿QDQFHLUD4XDQGRHPXPH[HUFtFLRVXEVHquente, o valor justo de um instrumento de dívida aumentar e esse aumento puder objetivamente
ser relacionado a um evento ocorrido após o reconhecimento da perda por redução ao valor
recuperável da demonstração do resultado, a perda por redução ao valor recuperável é mantida
na demonstração do resultado.
LLL 3DVVLYRV¿QDQFHLURV
Reconhecimento inicial e mensuração
3DVVLYRV¿QDQFHLURVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPRSDVVLYRV¿QDQFHLURV
D YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV FRQWDV D SDJDU RX FRPR
GHULYDWLYRVFODVVL¿FDGRVFRPRLQVWUXPHQWRGHKHGJHFRQIRUPHRFDVR
3DVVLYRV¿QDQFHLURVVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGRVDYDORUMXVWRHQRFDVRGHHPSUpVWLPRVH
¿QDQFLDPHQWRVHFRQWDVDSDJDUVmRDFUHVFLGRVGRFXVWRGDWUDQVDomRGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGR
2VSDVVLYRV¿QDQFHLURVGD&RPSDQKLDLQFOXHPFRQWDVDSDJDUDIRUQHFHGRUHVREULJDo}HVVRciais e trabalhistas, obrigações tributárias, adiantamentos e cauções, empréstimos com partes
relacionadas e outras contas a pagar.
Mensuração subsequente
$PHQVXUDomRVXEVHTXHQWHGRVSDVVLYRV¿QDQFHLURVGHSHQGHGDVXDFODVVL¿FDomRTXHSRGHVHU
da seguinte forma:
3DVVLYRV¿QDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
3DVVLYRV¿QDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRLQFOXHPSDVVLYRV¿QDQFHLURVSDUDQHgociação e passivos designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado.
3DVVLYRV¿QDQFHLURVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRTXDQGRIRUHPDGTXLULGRV
FRPRREMHWLYRGHUHFRPSUDQRFXUWRSUD]R(VVDFDWHJRULDLQFOXLLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULvativos contratados pela Companhia que não satisfazem os critérios de contabilização de hedge
GH¿QLGRVSHOR&3&LQFOXLQGRGHULYDWLYRVHPEXWLGRVTXHQmRVmRLQWLPDPHQWHUHODFLRQDGRV
DRFRQWUDWRSULQFLSDOHTXHGHYHPVHUVHSDUDGRVHWDPEpPVmRFODVVL¿FDGRVFRPRPDQWLGRV
para negociação, a menos que sejam designados como instrumentos de hedge efetivos.
Ganhos e perdas de passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado.
$&RPSDQKLDQmRDSUHVHQWRXQHQKXPSDVVLYR¿QDQFHLURDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
$SyV UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV VXMHLWRV D MXURV VmR PHQVXUDGRV
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e
perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem
como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.
Desreconhecimento (baixa)
8PSDVVLYR¿QDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRDREULJDomRIRUUHYRJDGDFDQFHODGDRXH[SLUDU
4XDQGR XP SDVVLYR ¿QDQFHLUR H[LVWHQWH IRU VXEVWLWXtGR SRU RXWUR GR PHVPR PXWXDQWH FRP
WHUPRV VXEVWDQFLDOPHQWH GLIHUHQWHV RX RV WHUPRV GH XP SDVVLYR H[LVWHQWH IRUHP VLJQL¿FDWLvamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e
reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis
reconhecida na demonstração do resultado.
LY ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV±DSUHVHQWDomROtTXLGD
$WLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRDSUHVHQWDGRVOtTXLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOVHHVRPHQWH
se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se
houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
Y ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRVHFRQWDELOLGDGHGHKHGJH
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRDSUHVHQWDYDLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
(e) Estoques
Representam substancialmente estoques de peças e utensílios utilizadas na operação da Companhia para substituição ou manutenção imediata do mobiliário dos espaços sob gestão da Prominas e demais itens de almoxarifado. Estão registrados pelo seu custo de aquisição e avaliados
pelo seu valor justo pelo resultado.
São avaliados ao custo histórico ou valor líquido realizável, dos dois o menor. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, menos os custos
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estimados de conclusão, se em andamento, e os custos estimados necessários para a realização
da venda.
(f) Perda por redução ao valor recuperável
A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam
LQGLFDU GHWHULRUDomR RX SHUGD GH VHX YDORU UHFXSHUiYHO 6HQGR WDLV HYLGrQFLDV LGHQWL¿FDGDV H
tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
2YDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRXGHGHWHUPLQDGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DpGH¿QLGRFRPR
sendo o maior valor entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
1DHVWLPDWLYDGRYDORUHPXVRGRDWLYRRVÀX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVVmRGHVFRQWDGRV
DRVHXYDORUSUHVHQWHXWLOL]DQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHÀLWDRFXVWR
médio ponderado de capital da Companhia. O valor líquido de venda é determinado, sempre
TXHSRVVtYHOFRPEDVHHPFRQWUDWRGHYHQGD¿UPHHPXPDWUDQVDomRHPEDVHVFRPXWDWLYDV
entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou,
TXDQGRQmRKiFRQWUDWRGHYHQGD¿UPHFRPEDVHQRSUHoRGHPHUFDGRGHXPPHUFDGRDWLYRRX
no preço da transação mais recente com ativos semelhantes.
(g) Imobilizado
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo, líquido de depreciação acumulada e perdas acumuladas por perda por redução ao valor recuperável, se houver. Esse custo inclui o custo de
UHSRVLomRGRDWLYRLPRELOL]DGRHFXVWRVGH¿QDQFLDPHQWRVSDUDSURMHWRVGHFRQVWUXomRGHORQJR
SUD]RVHRVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRIRUHPDWHQGLGRV4XDQGRSDUWHVVLJQL¿FDWLYDVGRDWLYR
imobilizado precisarem ser substituídas em intervalos, a Companhia as deprecia separadamente
FRPEDVHHPVXDVYLGDV~WHLVHVSHFt¿FDV'DPHVPDIRUPDTXDQGRIRUUHDOL]DGDXPDLQVSHomR
de grande porte, seu custo é reconhecido no valor contábil do ativo imobilizado como substituição, se os critérios de reconhecimento forem atendidos. Todos os demais custos de reparo e
manutenção são reconhecidos no resultado, quando incorridos.
A depreciação é calculada com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos
ativos conforme a seguir apresentado:
Edifícios – 4%; Máquinas, Equipamentos, Instalações e Móveis e utensílios – 10%; Veículos
– 20%.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico
futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo
(calculado como sendo a diferença entro o valor líquido de venda e o valor contábil do ativo) é
incluído na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento
de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
K ,QWDQJtYHO
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os ativos
intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de
valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de desenvolviPHQWRFDSLWDOL]DGRVQmRVmRFDSLWDOL]DGRVHRJDVWRpUHÀHWLGRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
no exercício em que for incorrido.
$YLGD~WLOGHDWLYRLQWDQJtYHOpDYDOLDGDFRPRGH¿QLGDRXLQGH¿QLGD
$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGDGH¿QLGDVmRDPRUWL]DGRVDRORQJRGDYLGD~WLOHFRQ{PLFDHDYDOLDdos em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda
de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível com
YLGDGH¿QLGDVmRUHYLVDGRVQRPtQLPRDR¿QDOGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDO0XGDQoDVQDYLGD~WLO
estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo
tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida
GH¿QLGDpUHFRQKHFLGDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQDFDWHJRULDGHGHVSHVDFRQVLVWHQWHFRP
a utilização do ativo intangível.
A amortização é calculada com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos
ativos conforme a seguir apresentado:
Softwares - 20%.
$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGH¿QLGDQmRVmRDPRUWL]DGRVPDVVmRWHVWDGRVDQXDOPHQWH
em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade
JHUDGRUDGHFDL[D$DYDOLDomRGHYLGD~WLOLQGH¿QLGDpUHYLVDGDDQXDOPHQWHSDUDGHWHUPLQDUVH
HVVDDYDOLDomRFRQWLQXDDVHUMXVWL¿FiYHO&DVRFRQWUiULRDPXGDQoDQDYLGD~WLOGHLQGH¿QLGD
SDUDGH¿QLGDpIHLWDGHIRUPDSURVSHFWLYD
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença
entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.
(i) Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Companhia: (i) tem uma obrigação presente (legal ou não
formalizada) em consequência de um evento passado; (ii) é provável que benefícios econômicos
VHMDPUHTXHULGRVSDUDOLTXLGDUDREULJDomRH LLL XPDHVWLPDWLYDFRQ¿iYHOGRYDORUGDREULJDomR
possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no
todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido
como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa
relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer
reembolso.
6HRHIHLWRGRYDORUWHPSRUDOGRGLQKHLURIRUVLJQL¿FDWLYRDVSURYLV}HVVmRGHVFRQWDGDVXWLOL]DQGRXPDWD[DFRUUHQWHDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHÀHWHTXDQGRDGHTXDGRRVULVFRVHVSHFt¿FRV
ao passivo. Quando for adotado desconto, o aumento na provisão devido à passagem do tempo
pUHFRQKHFLGRFRPRFXVWRGH¿QDQFLDPHQWR
(j) Impostos
Imposto de renda e contribuição social – correntes
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados
DRYDORUUHFXSHUiYHOHVSHUDGRRXDSDJDUSDUDDVDXWRULGDGHV¿VFDLV$VDOtTXRWDVGHLPSRVWRVH
as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço no país em que a Companhia opera e gera receita tributável.
Imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A administração periodicamente
DYDOLDDSRVLomR¿VFDOGDVVLWXDo}HVQDVTXDLVDUHJXODPHQWDomRUHTXHULQWHUSUHWDomRHHVWDEHOHce provisões quando apropriado.
Impostos diferidos
,PSRVWRGLIHULGRpJHUDGRSRUGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVQDGDWDGREDODQoRHQWUHDVEDVHV¿VFDLV
de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para
todas as diferenças tributárias temporárias, exceto:
• Quando o imposto diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou
passivo em transação que não for uma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta
ROXFURFRQWiELORXROXFURRXSUHMXt]R¿VFDOH
• Sobre as diferenças temporárias tributárias relacionadas com investimentos em controladas,
em que o período da reversão das diferenças temporárias pode ser controlado e é provável que
as diferenças temporárias não sejam revertidas no futuro próximo.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro tributável
esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos
e perdas tributários não utilizados possam ser utilizados, exceto:
• Quando o imposto diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado
no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma combinação
GHQHJyFLRVHQDGDWDGDWUDQVDomRQmRDIHWDROXFURFRQWiELORXROXFURRXSUHMXt]R¿VFDOH
• Sobre as diferenças temporárias dedutíveis associadas com investimentos em controladas,
impostos diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que for provável que as
diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja disponível
para que as diferenças temporárias possam ser utilizadas.
O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e baixado na
extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir
que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos
baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos tributários diferidos sejam
recuperados.
$ &RPSDQKLDQDUHYLVmRGHVHXVDWLYRV¿VFDLVGLIHULGRVGHFRUUHQWHVGHVXFHVVLYRVSUHMXt]RV
¿VFDLV HQWHQGH TXH WDO FHQiULR QmR VHUi UHYHUWLGR HP XP IXWXUR SUy[LPR HP VXDV SULQFLSDLV
HPSUHVDVGHPRGRTXHRDWLYRJHUDGRGHWDOEHQHItFLR¿VFDOVXEVWDQFLDOPHQWHQmRVHHQFRQWUD
apresentado em suas demonstrações.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de impostos que é esperada de ser
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de
imposto (e lei tributária) em vigor na data do balanço.
Imposto diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido também é
reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. Itens de imposto diferido são reconhecidos de acordo com a transação que originou o imposto diferido, no resultado
abrangente ou diretamente no patrimônio líquido.
Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal ou
FRQWUDWXDO SDUD FRPSHQVDU R DWLYR ¿VFDO FRQWUD R SDVVLYR ¿VFDO H RV LPSRVWRV GLIHULGRV VmR
relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária.
%HQHItFLRV¿VFDLVDGTXLULGRVFRPRSDUWHGHXPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVPDVTXHQmRFXPprem os critérios para reconhecimento em separado naquela data, são reconhecidos subsequentemente em caso de novas informações sobre fatos e mudanças nas circunstâncias. O ajuste é
tratado como redução no ágio (contanto que não exceda o ágio) se incorrido durante o período
de mensuração ou reconhecido no resultado.
Imposto sobre vendas
Despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, exceto:
• Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não forem recupeUiYHLVMXQWRjVDXWRULGDGHV¿VFDLVKLSyWHVHHPTXHRLPSRVWRVREUHYHQGDVpUHFRQKHFLGRFRPR
parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso;
• Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados junto com o valor dos impostos
sobre vendas; e
• Quando o valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como
componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial.
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(k) Moeda funcional e moeda de apresentação
2VLWHQVLQFOXtGRVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDVmRPHQVXUDGRVXVDQGRDPReda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRDSUHVHQWDGDVHP5HDLVTXHpDPRHGDIXQFLRQDOGD&RPSDQKLD
e, também, sua moeda de apresentação.
4. PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS, MAS QUE NÃO ESTAVAM VIGOR EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das demonsWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDVmRDEDL[RDSUHVHQWDGDV$&RPSDQKLDSUHWHQGHDGRWDUHVVDV
normas, se aplicável, quando entrarem em vigência, se a mesma ainda não tiver sido extinta.
(i) CPC 47/IFRS 15 – Receita de contrato com cliente
O CPC 47/IFRS 15, cuja norma internacional fora emitida em maio de 2014 e seu pronunciamento contábil pelo CFC esteve em audiência pública até setembro de 2016, estabelece um novo
modelo constante de cinco passos que será aplicado às receitas originadas de contratos com
FOLHQWHV6HJXQGRD,)56DVUHFHLWDVVmRUHFRQKHFLGDVHPYDORUTXHUHÀHWHDFRQWUDSUHVWDomR
à qual uma entidade espera ter direito em troca da transferência de bens ou serviços a um cliente.
A nova norma para receitas substituirá todas as atuais exigências para reconhecimento de reFHLWDV VHJXQGR DV ,)56$GRomR UHWURVSHFWLYD LQWHJUDO RX DGRomR UHWURVSHFWLYD PRGL¿FDGD p
exigida para períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018, sendo permitida adoção
antecipada. A Companhia planeja adotar a nova norma na efetiva data da sua entrada em vigor,
se ainda estiver em operação, utilizando o método de adoção retrospectiva integral. A Companhia ainda não avaliou os impactos do CPC 47/IFRS 15.
LL &3&,)56±,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
(P MXOKR GH  R ,$6% HPLWLX D YHUVmR ¿QDO GD ,)56  ± ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV TXH
substitui a IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9. O pronunciamento correspondente às normas brasileiras, CPC 48,
foi discutido em audiência pública pelo CPC por três meses, iniciado em junho de 2016. O
&3&,)56UH~QHWRGRVRVWUrVDVSHFWRVGDFRQWDELOL]DomRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGR
SURMHWRFODVVL¿FDomRHPHQVXUDomRSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOHFRQWDELOL]DomRGH
hedge. O CPC 48/ IFRS 9 está em vigência para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de
2018 ou após essa data, sendo permitida a aplicação antecipada. Exceto para contabilidade de
hedge, é exigida aplicação retrospectiva, não sendo obrigatória, no entanto, a apresentação de
informações comparativas.
Para contabilidade de hedge, as exigências são geralmente aplicadas prospectivamente, salvo
poucas exceções.
A Companhia planeja adotar a nova norma na efetiva data de entrada em vigor, se ainda estiver
ativa. A Companhia ainda não iniciou a avaliação do impacto de todos os três aspectos do CPC
48/ IFRS 9.
Ativo
Não circulante
Imobilizado
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Não circulante
Prejuízo acumulado
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Original

Ajuste

19.991
20.053
24.859

(1.936)
(1.936)
(1.936)

18.055
18.117
22.923

21.993
22.325
32.533

(1.832)
(1.832)
(1.832)

20.161
20.493
30.701

(24.103)
19.994
24.859

(1.936)
(1.936)
(1.936)

(26.039)
18.058
22.923

(15.005)
29.091
32.533

(1.832)
(1.832)
(1.832)

(16.837)
27.259
30.701

31 de dezembro de 2015
Ajuste
Reapresentado

Original

Demonstração do resultado
Despesas administrativas
Lucro líquido do período

(iii) IAS 7 – Iniciativa de divulgação – Alterações à IAS 7
$VDOWHUDo}HVj,$6'HPRQVWUDomRGHÀX[RGHFDL[DID]HPSDUWHGDLQLFLDWLYDGHGLYXOJDomR
do IASB e exigem que uma entidade forneça divulgações que permitam aos usuários das dePRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDYDOLDUDVPXGDQoDVQRVSDVVLYRVGHFRUUHQWHVGHDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR LQFOXLQGR WDQWR DV PXGDQoDV SURYHQLHQWHV GH ÀX[RV GH FDL[D FRPR PXGDQoDV TXH
não afetam o caixa. Na adoção inicial da alteração, as entidades não são obrigadas a fornecer
informações comparativas relativamente a períodos anteriores. As alterações estão em vigor
para período anuais iniciados em 1º de janeiro de 2017, sendo permitida a adoção antecipada. A
adoção das alterações resultará em divulgação adicional pela Companhia.
(iv) IFRS 16 Operações de arrendamento mercantil
A IFRS 16 foi emitida em janeiro de 2016 e substitui a IAS 17 Operações de arrendamento
mercantil, IFRIC 5 Como determinar se um acordo contém um arrendamento, SIC-15 Arrendamentos operacionais – Incentivos e SIC-27 Avaliação da substância de transações envolvendo
a forma legal de arrendamento. A IFRS 16 estabelece os princípios para o reconhecimento,
mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à
FRQWDELOL]DomRGHDUUHQGDPHQWRV¿QDQFHLURVVHJXQGRD,$6$QRUPDLQFOXLGXDVLVHQo}HV
de reconhecimento para arrendatários – arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo,
computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, com prazo de arrendamento
de 12 meses ou menos). Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário
reconhecerá um passivo relativo aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de
arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer
separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação
sobre o ativo de direito de uso.
Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos
pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada
para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor da reavaliação
do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso.
Não há alteração substancial na contabilização do arrendatário com base na IFRS 16 em relação
jFRQWDELOL]DomRDWXDOGHDFRUGRFRPD,$62VDUUHQGDWiULRVFRQWLQXDUmRDFODUL¿FDUWRGRVRV
DUUHQGDPHQWRVGHDFRUGRFRPRPHVPRSULQFtSLRGHFODVVL¿FDomRGD,$6GLVWLQJXLQGRHQWUH
GRLVWLSRVGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDLVH¿QDQFHLURV
A IFRS 16 também exige que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que as previstas na IAS 17.
A IFRS 16 entra em vigor para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019. A adoção
antecipada é permitida, mas não antes da adoção da IFRS 15. O arrendatário pode optar pela
DGRomRGDQRUPDXWLOL]DQGRDUHWURVSHFWLYDFRPSOHWDRXXPDDERUGDJHPPRGL¿FDGDGDUHWURVpectiva. As provisões transitórias da norma permitem determinadas isenções.
5. REAPRESENTAÇÃO DAS CIFRAS COMPARATIVAS
(PIRUDPLGHQWL¿FDGRVHUURVQDDSXUDomRGDGHSUHFLDomRGRVLPRELOL]DGRVGD3URPLQDV
referente, que se acumulados os efeitos em exercícios anteriores representam R$1.936.
Os efeitos dessa reapresentação são demonstrados a seguir:
31 de dezembro de 2015
1º de janeiro de 2015
Reapresentado
Original
Ajuste
Reapresentado

(15.176)

(104)

(15.280)

(7.297)

(104)

(7.401)

6. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHTXHU
que a administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, e as respectivas divulgações, bem como as
GLYXOJDo}HVGHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVQDGDWDEDVHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV&RQWXGRD
incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um
DMXVWHVLJQL¿FDWLYRDRYDORUFRQWiELOGRDWLYRRXSDVVLYRDIHWDGRHPSHUtRGRVIXWXURV
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras imporWDQWHV IRQWHV GH LQFHUWH]D HP HVWLPDWLYDV QD GDWD GR EDODQoR HQYROYHQGR ULVFR VLJQL¿FDWLYR
GHFDXVDUXPDMXVWHVLJQL¿FDWLYRQRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVHSDVVLYRVQRSUy[LPRH[HUFtFLR
¿QDQFHLURHQYROYHPDVVHJXLQWHVFRQWDVFRQWiEHLVSURYLVmRSDUDSHUGDVSURYiYHLVGHFRQWDV
a receber, expectativa de realização de impostos a recuperar, ativo imobilizado, avaliação da
necessidade de provisões para riscos, entre outros.
(a) Taxas de vida útil do ativo imobilizado
A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil
dos bens. A vida útil é baseada em laudos de empresas contratadas, que são revisados regularmente. A administração acredita que a vida útil esteja corretamente avaliada e apresentada nas
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
E 3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmR¿QDQFHLURV
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo
menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de venda é
baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de
mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no
PRGHORGHÀX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VÀX[RVGHFDL[DGHULYDPGRRUoDPHQWRSDUDRVSUy[Lmos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não
WHQKDVHFRPSURPHWLGRRXLQYHVWLPHQWRIXWXURVVLJQL¿FDWLYRVTXHPHOKRUDUmRDEDVHGHDWLYRV
da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto
XWLOL]DGDQRPpWRGRGHÀX[RGHFDL[DGHVFRQWDGREHPFRPRRVUHFHELPHQWRVGHFDL[DIXWXURV
HVSHUDGRVHjWD[DGHFUHVFLPHQWRXWLOL]DGDSDUD¿QVGHH[SRUWDomR
(c) Impostos
,PSRVWRGLIHULGRDWLYRpUHFRQKHFLGRSDUDWRGRVRVSUHMXt]RV¿VFDLVQmRXWLOL]DGRVQDH[WHQVmR
em que seja provável que haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos
SUHMXt]RV -XOJDPHQWR VLJQL¿FDWLYR GD DGPLQLVWUDomR p UHTXHULGR SDUD GHWHUPLQDU R YDORU GR
imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros
WULEXWiYHLVIXWXURVMXQWDPHQWHFRPHVWUDWpJLDVGHSODQHMDPHQWR¿VFDLVIXWXUDV
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDSUHMXt]RVFRQWiEHLVH¿VFDLVUHFRUUHQWHV'HVVDPDQHLUDDDGPLQLVWUDomR
julgou que tais ativos diferidos deveriam ser reconhecidos e imediatamente baixados na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo
ativo tributário diferido venha a ser utilizado.
Se a Companhia fosse capaz de reconhecer todos os impostos diferidos ativos não reconhecidos,
haveria aumento de lucro em R$ 3.718.
(d) Provisões para riscos litigiosos
A Companhia reconhece provisão para causas litigiosas. A avaliação da probabilidade de perda
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquias das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem
como a avaliação dos advogados externos.
(e) Provisões perda de créditos de liquidação duvidosa
A Companhia, na análise de seus títulos a receber utiliza-se de julgamento da probabilidade de
não realização do efetivo recebimento dos títulos em atraso. Para isso, considera seu julgamento
análogo ao fator legal de dedução da referida provisão na base de lucro tributável, conforme a
legislação brasileira – art. 9º da Lei 9.430/96.
11. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
Imóveis e
edifícios

Terrenos
Em 1º de janeiro de 2015
Custo
Depreciação/ amortização acumulada
Saldo contábil, líquido (reapresentado)
Aquisições
Baixas
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2015 (reapresentado)
Custo
Depreciação/ amortização acumulada
Saldo contábil, líquido (reapresentado)
Aquisições
Baixas
Depreciação - adição
Depreciação - baixa
Em 31 de dezembro de 2016
Custo
Depreciação/ amortização acumulada
Saldo contábil, líquido

12.557
12.557
12.557
12.557
12.557
12.557
12.557
12.557

21.228
(16.105)
5.123
38
(697)
4.464
21.266
(16.802)
4.464
204
(72)
(837)
3.759
21.398
(17.639)
3.759

Móveis e
utensílios

7. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2016
18
727
745

Caixa e bancos conta movimento
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV

2015
344
1.589
1.933

$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRUHJLVWUDGDVSHORVHXYDORUMXVWRHVmRODVWUHDGDVHP&HUWL¿FDGR
de Depósitos Bancários - CDBs e operações de títulos, todos remunerados diariamente com a
UHQWDELOLGDGHPpGLDGHGR&',&HUWL¿FDGRVGH'HSyVLWRV,QWHUEDQFiULRVHPGHGH]HPbro de 2016 (97% em 31 de dezembro de 2015).
8. CONTAS A RECEBER
As contas a receber da Companhia correspondem substancialmente aos valores a receber advindos das operações de arrendamento dos espaços ainda não recebidos de eventos já realizados.
(VWmRDSUHVHQWDGRVDYDORUHVGHUHDOL]DomRYLJHQWHVQDGDWDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
2016
2015
Eventos
513
422
Estacionamento
207
194
Reembolso de despesas
1.843
1.012
43
278
Demais contas a receber
2.606
1.906
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(692)
(325)
1.914
1.581
A composição destes saldos por vencimento, em 31 de dezembro de 2016, é como segue:
2016
2015
A Vencer
275
258
Vencidos:
Até 30 dias
793
Entre 30 e 60 dias
161
79
1.377
1.569
Há mais de 60 dias
2.606
1.906
A Companhia constitui provisão perda de crédito de liquidação duvidosa (“PCLD”), quando
a administração entende ter indicação de perda na realização de tais créditos. A administração
analisou individualmente a situação dos seus recebíveis e constitui provisão para perdas prováveis com base em seu julgamento. A movimentação da provisão para perdas de contas a receber
está apresentada a seguir:
2016
2015
Saldo inicial
325
530
Constituição
393
(26)
(205)
Reversão
692
325
9. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS
&RUUHVSRQGHEDVLFDPHQWHDRLPSRVWRGHUHQGDUHWLGRQDIRQWHVREUHDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
da controladora de 2016 e anos anteriores e antecipações no recolhimento de imposto de renda
e contribuição social.
2016
2015
Imposto de renda
609
498
Contribuição social
97
93
41
30
Outros impostos e contribuições a recuperar
747
621
10. ESTOQUES
São representados exclusivamente por artigos de almoxarifado utilizados durante a operação
da Companhia.
2016
2015
Almoxarifado
379
565
379
565
Máquinas e
equipamentos

1.274
(996)
278
197
(119)
356
1.471
(1.115)
356
(131)
225
1.471
(1.246)
225

Outros
imobilizados

1.321
(839)
482
3
(61)
424
1.324
(900)
424
29
(121)
332
1.353
(1.021)
332

Imobilização
Total
em curso
imobilizado Softwares

366
(316)
50
193
(29)
214
559
(345)
214
97
(60)
251
656
(405)
251

40
40
40
40
40
(40)
-

36.786
(18.256)
18.530
431
(906)
18.055
37.217
(19.162)
18.055
330
(112)
(1.149)
17.124
37.435
(20.311)
17.124

Total
intangível

26
26
(25)
1
1
1
1
1
1

26
26
(25)
1
1
1
1
1
1

12. PARTES RELACIONADAS
Controladora
CODEMIG
Circulante
Contas a pagar/ Royalties
Não circulante
Mútuo / juros passivos

2016

ATIVO

2015

2016

PASSIVO

2015

2016

RECEITA

2015

2016

DESPESA

2015

-

-

1.266

-

-

-

-

-

-

-

3.274

-

-

-

204

-

$VGHVSHVDVFRPUHPXQHUDomRHHQFDUJRVGRVSULQFLSDLVH[HFXWLYRVHDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDGXUDQWHRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]DUDP5 5HPGHGH]HPEURGH 
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22. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES - PROMINAS - Em Liquidação
Reg. EMBRATUR Nº 1996/MG - CNPJ Nº 17.559.790/0001-42
Minascentro - Rua Curitiba, 1.264 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais

13. FORNECEDORES
As contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos de fornecedores no
curso normal dos negócios.
A composição destas contas a pagar está demonstrada a seguir:
2016
Fornecedores nacionais

327
327

2015
(Reapresentado (Nota 5))
497
497

14. EMPRÉSTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS
A administração realizou uma captação de recursos à juros baixos com seu acionista majoritário,
a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG (“Codemig”).
Os saldos e a movimentação dos empréstimos estão assim demonstrados:
2016
3.070
204
3.274

Principal
Juros
Saldo inicial
Captação
Juros incorridos
6DOGR¿QDO

2016
3.070
204
3.274

2015
2015
-

15. OBRIGAÇÕES SOCIAIS
Provisão de férias
INSS
Encargos sobre férias
IRRF s/ salários
Provisão p/ rescisões a pagar (i)
Outras obrigações

2016
411
117
141
68
6.001
30
6.768

2015
341
118
117
47
32
655

L 7HQGRHPYLVWDTXHDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWiHPEDVHGHOLTXLGDomR
foi provisionado o valor estimado de rescisões e encargos trabalhistas que ocorrerão no próximo
exercício como consequência da decisão de extinção da Companhia.
16. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A composição das obrigações tributárias se dá como segue:
2016
2015
PIS
24
18
COFINS
112
85
ISSQN
8
7
Retenções federais a recolher
13
10
IRRF a recolher
2
3
INSS retido a recolher
21
30
180
153
17. ADIANTAMENTOS E CAUÇÕES
Refere-se a valores creditados antecipadamente, dentro da prática comercial, como “sinal” para
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos acionistas da
Companhia Mineira de Promoções – PROMINAS
Rua Curitiba, no 1.264
30170-126 – Belo Horizonte (MG)
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Mineira de Promoções – PROMINAS
(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido
H GRV ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD EHP FRPR DV FRUUHVSRQGHQWHV QRWDV
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
HPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD&RPSDQKLD0LQHLUDGH
Promoções – PROMINAS em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e
RVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
QR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
HVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUD
fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULDVmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOIRUDPRV
PDLVVLJQL¿FDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQR
contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
1. A companhia possui débitos de “ADIANTAMENTOS RECEBIDOS” que transcendem exercícios anteriores, no valor de R$ 875.122,42. Alguns desses adiantamentos estão registrados
na contabilidade da PROMINAS desde 2014, sem correção e sem ações para devolução dos
valores.
2. Também possui débitos de valores recebidos a título de “CAUÇÕES” que transcendem exercícios anteriores, no valor de R$ 383.296,53. Algumas dessas cauções estão registradas na contabilidade da PROMINAS desde 2004, sem correção e sem ações para devolução dos valores.
3. A Companhia está em processo de liquidação através de sua controladora e suas atividades
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a marcação do evento e para garantias eventuais durante a realização dos eventos. Considerando
TXHDVGHPRQVWUDo}HVIRUDPHODERUDGDVHPEDVHGHOLTXLGDomRFODVVL¿FDPRVWRGRVRVDGLDQWDmentos e cauções no curto prazo. Abaixo segue a abertura da conta:
2016
2015
Adiantamentos
1.164
2.300
Cauções
383
960
1.547
3.260
Circulante
1.547
2.425
Não circulante
835
1.547
3.260
18. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
As provisões para contingências estão registradas com base nas estimativas dos advogados da
Companhia, assumindo o aspecto relativo ao conservadorismo no sentido de reconhecer perdas
prováveis.
2016
2015
Contingências trabalhistas
120
244
Contingências cíveis
220
340
244
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital subscrito e integralizado
É representado por 47.062.283 ações ordinárias nominativas. Essas ações conferem o direito a
um voto nas deliberações da Assembléia Geral.
b) Reserva legal
É calculada na base de 5% do lucro líquido de cada exercício, deixando a sua contribuição de
ser obrigatório quando o seu valor atingir a 20% do capital social, ou quando o montante de
VHXYDORUHGDVUHVHUYDVGHFDSLWDOH[FHGHUDGRFDSLWDOVRFLDO7HPSRU¿QDOLGDGHDVVHgurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos
ou aumentar o capital social. Não foram calculadas neste exercício pela Companhia apresentar
prejuízo contábil.
c) Dividendos
Será atribuído aos titulares de ações, em cada exercício, um dividendo não inferior a 25% do
lucro líquido de cada exercício, calculado nos termos das sociedades por ações e do estatuto.
Não serão atribuídos neste exercício, pela Companhia apresentar prejuízo contábil.
20. RECEITA LÍQUIDA
2016
2015
Eventos
9.034
8.648
Estacionamento
1.907
1.614
4.021
2.188
Receitas contratuais
Receita bruta
14.962
12.450
PIS/COFINS
Outros tributos
Receita líquida

(1.413)
(2)
13.547

(1.407)
(14)
11.029

2016
3.461
3.461

2015
3.918
3.918

Salários
+RQRUiULRVHJUDWL¿FDomR
Férias e 13º salário
Encargos sociais, benefícios e convênios
Água e esgoto
Energia elétrica
Telefone
Serviços PJ
Aluguel imóvel
Provisão para contingências
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Conservação e manutenção
Locação máquinas e equipamentos
Material de consumo
Depreciação
Outras despesas

atuais serão licitadas, através de sua controladora, para assunção por outra empresa.
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$&RPSDQKLDFRQWUDWRXXPD¿UPDSDUDID]HUDDYDOLDomRGHVHXVEHQVLPyYHLVHPyYHLV2
Laudo de avaliação dos bens móveis foi datado de 13/12/2016 e apresentou uma perda de R$
70.278,43 na recuperabilidade de seus ativos, a qual não foi contabilizada em virtude de a contabilidade não ter tido acesso ao Laudo correspondente em tempo hábil para a sua contabilização.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis, 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 contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
HUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDU
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
DXGLWRULD H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SUR¿VVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SUR¿VVLRQDO DR ORQJR GD
auditoria. Além disso:
,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQdependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
VX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHsultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
EXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expresVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD

2015
3.803
718
892
3.288
276
2.320
71
1.175
528
373
214
419
906
297
15.280

2016

2015

62
517
3
582

543
259
802

(204)
(37)
(241)
341

(13)
(13)
789

23. RESULTADO FINANCEIRO
Receitas
-XURVUHFHELGRVGHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Variação monetária ativa
Outras
Despesas
-XURVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Variação monetária passiva

24. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota política de avaliação e monitoramento de riscos em suas operações, e, de
DFRUGR FRP HVWD SROtWLFD ID] FRQWUDWDo}HV GH VHJXURV MXOJDGRV VX¿FLHQWH SHOD DGPLQLVWUDomR
para cobrir eventuais sinistros.
A cobertura de seguros, contra incêndio e riscos diversos, em valores de 31 de dezembro de
2016, está demonstrada a seguir:
2016
2015
NATUREZA DOS BENS SEGURADOS
Prédio, máquinas, móveis, utensílios e outros
31.270
31.270
Veículos
600
720
25. EVENTOS SUBSEQUENTES
No dia 31 de janeiro de 2017 foi realizada uma AGE na sede da Companhia que determinou pelo
aumento de capital da Companhia em R$18.000. Esse aumento de capital teve por objeto auxiliar na liquidez da Companhia durante o processo de liquidação evitando, portanto, conforme
estratégia de liquidação, a antecipação dos eventos de ativos e passivos.
ASSESCONT ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
CRC MG -006017/O
CÉSAR AUGUSTO BRUM
CONTADOR CRC/MG 050729/O
CPF. 514.080.746-72

21. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Serviços de terceiros

2016
10.008
452
930
3.156
58
2.315
66
1.182
337
154
393
160
129
442
1.149
297
21.228

• 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 descontinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, existe certeza relevante em
relação a eventos ou condições que nos asseguram descontinuidade operacional da Companhia.
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Concluirmos, dessa forma, que a companhia está em processo de descontinuação e chamamos
a atenção para esse fato no parágrafo de “Principais assuntos de assuntos de auditoria”. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório.
• 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
DOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYH
DVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRV
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, deterPLQDPRVDTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQL¿FDWLYRVQDDXGLWRULDGDVGHPRQVtrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos
de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar
os benefícios da comunicação para o interesse público.
OUTROS
Após concluídos os trabalhos de auditoria do exercício de 2016 a companhia reemitiu suas
demonstrações contábeis com alterações nas Notas Explicativas, sem, no entanto, alterar os
números das Demonstrações Contábeis. As alterações foram somente de adequação de informações solicitadas pelo Conselho Fiscal da companhia, sem alterar a qualidade da informação.
Esse Relatório substitui aquele emitido em 17 de janeiro de 2017.
Ribeirão Preto (SP), 24 de março de 2017.
AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S
CRC-2SP 022486/O-4 CVM – 9555
Tanagildo Aguiar Feres
Contador - CRC1SP067138/O-0 “S” MG
20 952628 - 1

Fundação Helena Antipoff
A FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF torna pública a celebração do contrato Nº 03/2017 de Fornecimento de Gêneros Alimentícios com a empresa
Comercial Angos Ltda EPP. Processo Licitatório Nº 215100400008/2017.
Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios. Valor do Contrato R$33.902,80 (trinta e três mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos). Vigência do Contrato: O Contrato terá vigência de 06 (seis) meses a
partir da assinatura do mesmo. Dotações Orçamentárias: 2151.12.362.097
.4231.0001.339030.08.10-1 / 2151.12.122.701.2002.0001.339030.08.10-1
/ 2151.12.392.118.4285.0001.339030-08.10-1.
Ibirité 19/04/2017
Maria do Carmo Lara Perpetuo (presidente).
3 cm -20 952179 - 1

Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais
Extrato do Termo de Cooperação Técnica nº 010/2017, celebrado entre a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DPMG
e o MUNICÍPIO DE ALMENARA. Objeto: Estabelecimento de mútua
cooperação entre os partícipes, objetivando o apoio ao funcionamento da
Defensoria Publica do Estado de Minas Gerais na Comarca de Almenara.
Valor: Não haverá transferência de recursos entre os partícipes. Vigência:
60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua publicação. Assinatura: 18/04/2017. Assinam: Pela Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais, Wagner Geraldo Ramalho Lima, Defensor Público-Geral em
exercício e pelo Município de Almenara, Ademir Costa Gobira, Prefeito
Municipal.
3 cm -20 952571 - 1

Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais
PMMG – 33 BPM x Posto Barra Sete Ltda. Contrato 9130636/2017. Primeiro Termo Aditivo. Objeto: Alteração da Cláusula Primeira do Contrato,
passando a vigorar com a seguinte redação: “O presente termo de contrato
tem por objeto o fornecimento de combustível (diesel S10) para a frota
do 33° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais e do 66° Batalhão da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, conforme especificações técnicas, quantidades, condições comerciais e demais informações descritas no
anexo I (termo de referência deste Edital)”.
2 cm -20 952288 - 1

PMMG – 5ª Cia PM Ind MAT x San Marco Veículos Ltda – Pregão Eletrônico Nº 10/2016; Contrato Nº 9130632/2017; Objeto: Prestação de serviços
de manutenção e recuperação de veículos de quatro e duas rodas; Lotes: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; Linhas: Motocicleta Honda, Mercedes Benz, Ford,
Chevrolet, Mitsubishi, Volkswagen, Fiat, Motocicleta Yamaha e Renault;
Vigência 24/04/2017 a 31/12/2017; Valor: R$ 405.800,00.
2 cm -20 952598 - 1
PMMG CAA 6 x MINAS SUL EXTINTORES LTDA - ME. Contrato
SIAD nº 9138923/2017. Objeto: Contratação de empresa para manutenção,
recarga e teste hidrostático em extintores. Vigência: até 31/12/2017 a partir
da data da publicação. Valor: R$ 655,00.
1 cm -20 952454 - 1
PMMG – 4º BPM. Aviso de Homologação/Adjudicação, do Pregão nº
06/2017. Objeto: Aquisição de combustíveis para os veículos de frota do
4° BPM e unidades apoiadas, para o exercício de 2017. Declara a Empresa
vencedora: Posto Boa Vista Ltda. CNPJ:17.035.320/0001-80.
1 cm -20 952541 - 1
PMMG – CAA-11 x Banco do Brasil S/A. Contrato de Permissão de Uso
Especial de Imóvel: Aditivo 01/2017. Objeto: Prorrogação da vigência por
mais 12 meses a partir de 19 de abril de 2017.
1 cm -20 952126 - 1
PMMG–19º BPM. Pregão Eletrônico nº 008/2017; Processo de Compra
nº 1252203-009/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços contínuos de conservação, higienização, limpeza,
com fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências físicas
da sede do 19º BPM e sede da 15ª RPM de Teófilo Otoni/MG, de acordo
com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do edital. Propostas:
envio ao Portal de Compras/MG, entre 08:30 h de 24/04/2017 até às 08:30
h de 04/05/2017. Abertura das propostas: 04/05/2017 às 09:00h. Abertura
da sessão: 04/05/2017 às 09:00h. www.compras.mg.gov.br.
3 cm -20 952220 - 1
1º TA CONTRATO 39/2016, COMPRAS 9081652/2016. CMB/PMMG e
Empresa Athenas Construtora LTDA-ME. Objeto: Prorrogação do prazo
de entrega dos serviços, bem como da vigência contratual, devido à adequações a serem realizadas no projeto original, mantida demais clausulas
contratuais.
1 cm -20 952248 - 1
PMMG/41ºBPM x Banco do Brasil. 2º Termo Aditivo ao Contrato 01/2014.
Objeto: prorrogação de vigência 23/04/2016 a 23/04/2017 e alteração dos
preços conforme formula: (180+60) kw/mês x energia ativa kwh HFP=
valor em reais. Formula apurada, segundo parecer técnico da diretoria de
Apoio Logístico PMMG DAL-3 em conformidade com o Item 4(quatro)
da recomendação do memorando Nº 60.846.1/2007 do Chefe do EMPM, a
partir de 20 de abril de 2017. Ten Cel Messias Alan de Magalhães – Ordenador de despesas 41ºBPM.
2 cm -20 952258 - 1

PMMG-8ª RPM x Prefeitura de Itanhomi. Convênio nº 008/17. Objeto:
Cooperação mutua para execução do policiamento ostensivo. Vigência:
02/01/17 a 02/01/21.
PMMG-8ª RPM x Prefeitura de Periquito. Convênio nº 013/17. Objeto:
Cooperação mutua para execução do policiamento ostensivo. Vigência:
02/01/17 a 02/01/21.
PMMG-8ª RPM x Prefeitura de Resplendor. Convênio nº 026/17. Objeto:
Cooperação mutua para execução do policiamento ostensivo. Vigência:
02/01/17 a 02/01/18.
2 cm -20 952342 - 1
PMMG–CAA17 x Logos Assessoria e Serviços ltda. Contrato 9071918;
2º Aditivo. Objeto: Acerto de escrita na descrição do item 19.2.2. Vigência
30/03/17 a 27/06/17.
1 cm -20 952269 - 1
PMMG–CAA17 x Arenna Informática Ltda. Pregão Eletrônico 11/17;
Objeto: Fornecimento de suprimentos e acessórios de informática na cidade
de Pouso Alegre. Vigência: 19/04/17 a 31/12/17. Valor: R$ 70.500,00.
1 cm -20 952150 - 1
PMMG – 4ª RPM X Prefeitura de Guarará/MG – T.A. Nº 02 Convênio 18/2015 – Objeto: Aprimoramento da Segurança Pública. Vigência:
01/01/2017 a 31/12/2017. Valor: R$27.600,00.
PMMG – 4ª RPM X Prefeitura de Santana do Deserto/MG – T.A. Nº 04
Convênio nº 38/2013 – Objeto: Aprimoramento da Segurança Pública.
Vigência: 01/01/2017 a 31/12/2017. Valor: R$ 36.000,00.
2 cm -20 952064 - 1

Instituto de Previdência dos
Servidores Militares
Resumo do Oitavo Termo Aditivo ao contrato nº 01/2013, firmado entre
o IPSM e o consórcio representado pelas Empresas Ipiranga Produtos de
Petróleo S/A e Unidata Automação Ltda; Objeto: alteração nos preços dos
combustíveis através do reequilíbrio econômico financeiro e acréscimo de
gasolina, conforme previsto no §1.º, do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93;
Preço global estimado: R$ 394.441,12; Dotação Orçamentária: 2121 09
122 701 2002 0001 33 90 30 26 49 1 0, 2121 09 122 701 2002 0001 33 90
30 26 50 1 0, 2121 09 122 701 2002 0001 33 90 30 26 60 1 0, 2121 09 122
701 2002 0001 33 90 39 87 49 1 0, 2121 09 122 701 2002 0001 33 90 39
87 50 1 0 e 2121 09 122 701 2002 0001 33 90 39 87 60 1 0; Validade: Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas
e condições do contrato original e termos aditivos anteriores, não alteradas pelo presente instrumento; Foro: Belo Horizonte; Data: 19/04/2017;
Signatários: Jaime de Paula, Cel BM QOR, respondendo pela Diretoria de
Planejamento, Gestão e Finanças/IPSM, por contratante e Neylson Arlenio de Faria Junior e Pablo Marques de Assis, Procuradores do Consórcio
SEPLAG – Empresas Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e Unidata Automação Ltda , por contratada.
4 cm -20 952107 - 1

4ª RPM – Juiz de Fora
Resumo do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde. Partes: O IPSM pelo Cel. PM Alexandre Nocelli, Cmte da 4ª RPM (delegação
pela Portaria DG 306/2012 – IPSM) e prestador de serviços de assistência
à saúde na região de Juiz de Fora/MG. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme faturas
de serviços/bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária:
2121.10.302.001.4001-0001-3390.36.49.1;2121.10.302.001.4001-00013390.36.50.1; 2121.10.302.001.4001-0001-3390.36.60.1:
2121.10.302.001.4001-0001-3390.39.49.1;
2121.10.302.001.40010001-3390.39.50.1;
2121.10.302.001.4001-0001-3390.39.60.1:
2121.10.302.001.4008-0001-3390.36.49.1;
2121.10.302.001.40080001-3390.36.50.1;
2121.10.302.001.4008-0001-3390.36.60.1:
2121.10.302.001.4008-0001-3390.39.49.1; 2121.10.302.001.4008-00013390.39.50.1; 2121.10.302.001.4008-0001-3390.39.60.1
*Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde aos beneficiários do
IPSM, através do seguinte contratado-credenciado: Cont. nr. 042/2017 – Instituto de Clínicas e Cirurgias de Juiz de Fora Hospital Monte Sinai – Vigência: 23/03/2017 a 23/03/2022. Foro: Belo Horizonte. Data: 20/04/2017.
Signatários: Cel. PM Alexandre Nocelli e Contratado-credenciado.
4ª RPM – 21º BPM – Ubá
Resumo do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde. Partes:
O IPSM pelo Ten. Cel. PM Lúcio Mauro Campos Silva, Cmte do 21º BPM
(delegação pela Portaria DG 306/2012 – IPSM) e prestador de serviços de
assistência à saúde na região de Ubá/MG. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme faturas
de serviços/bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária: *Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde aos beneficiários do IPSM, através do seguinte contratadocredenciado: Cont. nr. 021/2017 – Henrique Andrade de Almeida e Cia
Ltda - ME – Vigência: 10/04/2017 a 10/04/2022. Foro: Belo Horizonte.
Data: 20/04/2017. Signatários: Ten. Cel. PM Lúcio Mauro Campos Silva e
Contratado-credenciado.
7ª RPM – Divinópolis
Resumo dos contratos de prestação de serviços de assistência à saúde. Partes: O IPSM pelo Cel. PM Helbert William Carvalhaes, Cmte da 7ª RPM
(delegação pela Portaria DG 306/2012 – IPSM) e prestadores de serviços
de assistência à saúde na região de Divinópolis/MG. Espécie: Contratação/
credenciamento. Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o
procedimento) PMMGxCBMMGxIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme
faturas de serviços/bens fornecidos.
**Dotação Orçamentária: *Objeto: Prestação de serviços de assistência
à saúde aos beneficiários do IPSM, através dos seguintes contratado-credenciados: Cont. nr. 639/2017 – ABJ – Assistência a Saúde S/S – Vigência: 03/04/2017 a 03/04/2018. Cont. nr. 640/2017 – K e S Serviços Odontológicos Ltda – EPP – Vigência: 03/04/2017 a 03/04/2022. Cont. nr.
641/2017 – Laboratório Central de Análises Eireli– Vigência: 03/04/2017 a
03/04/2022. Foro: Belo Horizonte. Data: 20/04/2017. Signatários: Cel. PM
Helbert William Carvalhaes e contratado/credenciados.
Resumo do Primeiro Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços
de assistência à saúde. Partes: O IPSM, pelo Cel. PM Helbert William

