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ATIVO DEZ-2021 DEZ-2020
CIRCULANTE
Disponibilidades (4) 1.992.576 3.766.530
Adiantamentos 128.240 129.801
Depósitos Judiciais (5) 1.241.738 414.813
Estoques (6) 571.592 448.232
Despesas Antecipadas (7) 256.725 196.800

4.190.870 4.956.176

NÃO CIRCULANTE
Depósitos Judiciais e outros 420.696 409.918
Investimentos 215.290.000 215.290.000
Imobilizado (8) 8.684.214 9.464.662
Intangível 173 470

224.395.083 225.165.050

. .
TOTAL DO ATIVO 228.585.953 230.121.227

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEZ-2021 DEZ-2020
CIRCULANTE
Salários e Encargos Sociais 575.302 1.506.580
Obrigações Trabalhistas 2.737.710 2.336.376
Fornecedores (9) 5.092.439 13.954.040
Impostos e Contribuições a Recolher (10) 1.713.050 1.363.197
Depósitos de Diversas Origens (11) 1.253.454 1.200.241
Receitas a Classificar (12) 4.483 20.182
Adiantamentos Recebidos 1.408.393 1.398.394
Outras Obrigações (13) 54 423.904

12.784.885 22.202.914
NÃO CIRCULANTE
Provisão sobre contingências judiciais 5.626.361 13.139.471

5.626.361 13.139.471
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social (14) 72.065.681 72.065.681
Reservas de Capital 28.699.976 28.699.976
Reserva de lucros 109.409.050 94.013.185

210.174.707 194.778.842
TOTAL DO PASSIVO 228.585.953 230.121.227

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 (em reais)

DEZ-2021 DEZ-2020
Receita Operacional Líquida (15) 3.267.580 3.346.466
Custos dos Serviços Prestados - -
Lucro Bruto 3.267.580 3.346.466
(Despesas) receitas Operacionais (16)
Gerais e Administrativas (45.087.821) (53.533.500)
Pessoal e encargos (20.679.735,92) (20.657.627)
Tributárias (929.208,11) (540.549)
Outras Despesas Operacionais (780.745,53) (609.918)
Outras Receitas Operacionais 2.159.573,13 2.878.878
Transferências líquidas do Tesouro Estadual 55.576.756,30 57.951.004
Lucro Operacional ant. do resultado financeiro (6.473.602) (11.165.246)
Resultado financeiro (17)
Receitas financeiras 7.310 13.898
Despesas financeiras (286.196) (182.234)
Lucro antes do IR e Contribuição Social (6.752.487) (11.333.581)
Lucro Líquido do Exercício (6.752.487) (11.333.581)
Lucro por lote de 1.000.000 ações do
Capital Social no final do exercício (6,75) (11,33)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (em reais)

2021 2020
Lucro ou Prejuízo do Exercício (6.752.486,80) (11.333.581,26)
Retificação de Erro 22.148.351,74 24.550.176,52
Resultado Abrangente Total 15.395.865 13.216.595

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 (em reais)

2021 2020
RECEITAS OPERACIONAIS
Venda de Serviços 3.365.347 3.638.065
Outras Receitas 56.264.918 58.191.474

59.630.264 61.829.539
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos Serviços Prestados - -
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros (44.262.726) (49.191.926)
(Perda)/Recuperação de valores ativos - (3.158)
Outras (Reavaliação de Imóveis p/ Investimento) . .

(44.262.726) (49.195.084)
VALOR ADICIONADO BRUTO 15.367.538 12.634.455
RETENÇÕES . .
Depreciação e Amortização (863.889) (923.973)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 14.503.649 11.710.482
VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA . .

Receitas Financeiras 7.310 13.898
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 14.510.959 11.724.380
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e Encargos 16.948.678 17.009.062
Impostos, Taxas e Contribuições 4.314.768 6.048.899
Lucro (Prejuízo) (6.752.487) (11.333.581)
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 14.510.959 11.724.380

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 (em reais)

2021 2020
Das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (6.752.486,80) (11.333.581,26)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do
exercício com os recursos provenientes
de atividades operacionais:
Depreciação e amortização (343.525,64) 923.972,98
Ajustes de exercícios anteriores (18) 22.148.351,74 24.550.176,52
Resultado ajustado por itens que não
representam movimentação no caixa 15.052.339,30 14.140.568,24
Variação nos Ativos operacionais
Variação de Clientes 1.560,44 85.337,72
Variação de Adiantamentos (826.924,48) 25.015,20
Variação de Depósitos Judiciais (Circulante) (123.359,36) 637.002,56
Variação de Depósitos Judiciais (Não Circulante) (10.777,91) 2.754.843,20
Variação de Estoques (59.924,98) (91.840,62)
Variação de Despesas Antecipadas - (110.391,37)
Variação de Outros Créditos - -
Variação do Imobilizado 1.040.830,11 306.645,50
Caixa gerado/consumido na variação dos
ativos operacionais 21.403,82 3.606.612,19
Variação nos Passivos operacionais
Variação de Salários e Encargos Sociais (931.277,26) 95.975,02
Variação de Obrigações Trabalhistas 401.333,89 (255.779,35)
Variação de Fornecedores (8.861.600,71) (17.268.613,09)
Variação de Impostos e Contribuições a Recolher 349.852,64 (1.145.973,92)
Variação de Depósitos de Diversas Origens 53.213,53 (178.721,14)
Variação de Receitas a Classificar (15.699,23) (98.932,73)
Variação de Adiantamentos Recebidos 9.998,85 163.289,58
Variação de Outras Obrigações (423.850,44) (4.382.751,59)
Variação de Provisão sobre
contingências judiciais (7.513.109,66) 1.241.939,43

Variação de Operações vinculadas a convênios - (933.806,39)
Caixa gerado/consumido na variação
dos Passivos operacionais (16.931.138,39) (22.763.374,18)
Caixa gerado/consumido nas operações
do exercicio 2021 (1.857.395,27) (5.016.193,75)
Das atividades de investimentos
Acréscimo/Redução do Imobilizado por ajuste
e transferencia para investimentos - -
Aquisição de bens móveis do Imobilizado 83.440,93 (150.118,43)
Caixa gerado/consumido na variação das
Atividades de Investimento (1.773.954,34) (5.166.312,18)
Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo Inicial 3.766.530,07 8.932.842,25
Saldo Final 1.992.575,73 3.766.530,07

(1.773.954,34) (5.166.312,18)

EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A – GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR
CNPJ Nº 10.931.533/0001/-40.

MENSAGEM DAADMINISTRAÇÃO: A EMPETUR é a empresa responsável pela divulgação de Pernambuco, do seu patrimônio e cultura, como produtos turísticos de qualidade, promovendo, desta forma, o desenvolvimento do setor e sua estruturação em consonância com a política de desenvolvi-
mento social e econômico do Governo do Estado. A sua missão é enaltecer e divulgar a imagem turística do Estado, ao mesmo tempo em que promove a estruturação dos destinos, atua na capacitação de gestores e profissionais do turismo e fomenta novos negócios para movimentar a economia do
Estado. Responsável pela administração de importantes equipamentos de turismo, cultura e lazer, com destaque para o Centro de Convenções, a Arena de Pernambuco e o Centro Cultural Cais do Sertão, a Empetur enfrentou o grande desafio de reinventar a sua forma de trabalhar e divulgar Pernam-
buco desde 2020, impactada pela pandemia da Covid-19, que perdurou seus efeitos e exigiu protocolos de controle sanitário com distanciamento social e proibição de aglomerações até setembro de 2021, quando paulatinamente as regras de convivência foram sendo flexibilizadas. Neste cenário, no
ano de 2021, não foram realizados os ciclos carnavalesco e junino, que movimentam o turismo do Estado, e as ações de promoção do destino Pernambuco foram adaptadas para o digital. Ações de marketing, promoção turística, capacitação e reuniões oficiais com os diversos setores da cadeia do tu-
rismo e também os eventos previstos foram em parte adaptados para online. Mas o ano de 2021 também marcou o início da retomada do turismo do Estado. O avanço da cobertura vacinal nos municípios pernambucanos permitiu o retorno das atividades turísticas e o aquecimento da economia. Foi o
ano em que os pernambucanos mais viveram a sua região: o turismo doméstico foi a bola da vez e as ações da Empetur refletiram esta tendência. A sinalização turística, foi privilegiada e, numa primeira etapa, 11 municípios receberam novas placas destacando seus atrativos. O ano marcou também o
lançamento do Pernambulando, um CAT móvel que foi entregue a quase 130 cidades. Ao mesmo tempo, as ações fora do Estado foram intensificadas com a volta da realização de feiras e eventos de promoção turística. Por meio de roadshows, foram visitadas 30 cidades brasileiras, que são emissoras
de visitantes para Pernambuco. Estas ações e todas as demais atividades desenvolvidas estão reunidas nesta prestação de contas, que tem como finalidade apresentar o trabalho desempenhado pela gestão, diretorias e todo o quadro que compõe a Empresa de Turismo de Pernambuco.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Valores em reais (sem centavos)

continua...

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOEM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (em reais)

Eventos Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucros Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 72.065.680,99 28.699.976,11 80.796.589,83 181.562.246,93
Ajustes de Exercícios Anteriores 24.550.176,52 24.550.176,52
Prejuizo do exercício (11.333.581,26) (11.333.581,26)
Aumento de Reserva de Capital -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 72.065.680,99 28.699.976,11 94.013.185,09 194.778.842,19
Ajustes de Exercícios Anteriores 22.148.351,74 22.148.351,74
Prejuizo do exercício (6.752.486,80) (6.752.486,80)
Aumento de Reserva de Capital -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 72.065.680,99 28.699.976,11 109.409.050,03 210.174.707,13

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. Contexto Operacional - a) Caracterização da Entidade: A Empresa de Turismo
de Pernambuco S.A. - EMPETUR, na qualidade de empresa pública, teve sua cria-
ção autorizada pela Lei n. º 6.030, de 03/11/1967, regulamentada pelo Decreto-Lei n.
º 1.464, de 13/12/1967. Através da Lei Estadual n. º 10.690/1991, a Empetur passou
a ser uma sociedade anônima e incorporou o Centro de Convenções – CECON e ou-
tros equipamentos. Em 23/12/2014 através da LEI Nº 15.431, a Empresa de Turismo
de Pernambuco - EMPETUR teve sua denominação social alterada para Empresa de
Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos. - EMPETUR, com sede na
Av. Professor Andrade Bezerra, S/N, Salgadinho, Olinda/PE. b) Finalidade: A EM-
PETUR tem como finalidade básica a promoção do desenvolvimento do Turismo em
estreita consonância com a política de desenvolvimento econômico e social do Es-
tado e a implantação e exploração, direta ou mediante concessão, de um complexo
de instalações e serviços adequados à realização de convenções, feiras, exposições,
conferências e correlatas, no Estado de Pernambuco, no que utiliza o Complexo do
Centro de Convenções localizado em Olinda-Pe. A partir do Decreto n. º 21.377, de
19/04/1999, a EMPETUR passou, entre suas atividades, a acumular a gestão admi-
nistrativa e financeira do Parque de Esportes e Lazer Arcoverde, sob a supervisão
conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes e a Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Em 09 de junho de 2016, entra em
vigor a Lei 15.836 que autoriza a gestão da Arena Pernambuco pela Empresa de Tu-
rismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos, introduzindo em suas ativida-
des mediante convênio a administração, manutenção, conservação, operação e
exploração econômica dos ativos imobiliários e mobiliários que compõe a arena. c)
Legislação Aplicável: As atividades da empresa estão disciplinadas pela Lei n.º
6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores), pelo Decreto-
Lei n.º 5.452/1943, pela Consolidação das Leis do Trabalho, LEI Nº 13.303, DE 30 DE
JUNHO DE 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da so-
ciedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios além de seu Estatuto Social, Regimento Interno
e as demais normas de Direto Público e Privado. Aplicam-se também, a partir de
04/05/2000, os dispositivos constantes da Lei Complementar Federal n. º 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), haja vista a EMPETUR preencher os requisitos
descritos no art. 2°, inciso III daquela lei referente à sua caracterização como empresa
estatal dependente. d) Repasse de Recursos: Em função do seu objeto social, a
EMPETUR recebeu através da rubrica “Receitas de Subvenções“, recursos repas-
sados pelo Tesouro Estadual, vinculados a despesas criadas para promover o tu-
rismo no Estado de Pernambuco. Por conseguinte, nas rubricas das Despesas
Administrativas – “Publicidade para Promoção do Turismo” e “Convênios (Subven-
ções) e Contratos para Eventos” – estão registrados valores que foram repassados

a terceiros, onde a empresa exerceu a função de intermediária dessas operações. e)
Situação Patrimonial: A administração da empresa, ciente da situação patrimonial
e financeira refletida nas demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro
de 2021, entende assegurada a continuidade de suas operações pelo fato de o con-
trole da sociedade pertencer ao Governo do Estado de Pernambuco.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis interme-
diárias: Por ter suas atividades disciplinadas pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, as demonstrações contábeis foram elaboradas para fins de publicação em
conformidade com os princípios de contabilidade emanados da Lei das Sociedades
Anônimas e dispositivos complementares de acordo com as práticas contábeis. As de-
monstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
3. Principais Práticas Contábeis: Na observância do regime de competência, a en-
tidade adota as seguintes principais práticas contábeis: a) Disponibilidades: São
demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço,
não excedendo o valor de mercado. b) Contas a Receber: Representam os valores
faturados, relativos às receitas de serviços recreativos e culturais. c) Estoques: Os
estoques são avaliados com base no custo médio de aquisição e produção, acrescido
de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis e são
compostos exclusivamente ao consumo interno. d) Investimento: Em 2015, foram
realizados levantamento e avaliação dos bens imóveis da empresa, e foi definido na
época, que esses passariam a ser considerados como propriedades para investi-
mento em virtude de a empresa explorar economicamente (aluguel) esses imóveis.
Em 2021, a situação permaneceu inalterada, pois devido a pandemia do COVID e de
acordo com o Decreto nº 50.052, de 07 de janeiro de 2021, que proibiu contratações
durante a pandemia não foram autorizadas as contratações de empresa especializada
em reavaliações de imóveis (edificações), parte externa e divisões internas em todos
os equipamentos, como também, a contratação do serviço de estudo topográfico para
se ter de fato a metragem dos terrenos. O processo de contratação está na fase do
processo licitatório e quando os objetos contratados forem prestados será possível
fazer a devida classificação dos bens imóveis, já que em 2015 foram classificados em
sua totalidade como bens de investimentos, sem fazer a distinção das áreas admi-
nistrativas, das áreas de geração de receita própria e das áreas de propriedade para
investimentos. e) Imobilizado: Está demonstrado pelo custo de aquisição ou cons-
trução, deduzido da depreciação acumulada. Os gastos incorridos com reparos e ma-
nutenção do Ativo Imobilizado, quando representam melhorias (aumento da
capacidade instalada ou da vida útil), são capitalizados, enquanto os demais são de-

bitados ao resultado, respeitando-se o regime de competência. Em virtude da mudança
da política contábil realizada pela Administração da EMPETUR em 2015, todos os bens
imóveis passaram a ser considerados como Propriedades para Investimento, em 2020,
houve avaliação somente das edificações na parte externa, com valores aproximados,
ficando pendente as avaliações dos terrenos com métricas mais precisas, através dos
laudos topográficos. f) Intangível: Verificamos que existia um saldo defasado classi-
ficado como intangível, que se tratava de ações da Telebrás pertencente ao Centro de
Convenções antes de ser incorporado a Empetur. No último trimestre de 2021, houve
a atualização do valor e registro, de acordo com as informações atualizadas, repas-
sadas pelo Banco do Brasil. g) Provisão para Contingências: São provisionados
quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados em 2021
como sendo de perdas possíveis no valor de R$ 5.965.554,06 (cinco milhões, nove-
centos e sessenta e cinco, quinhentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos)
foram repassadas pelo setor competente, e estas informações são apenas divulgados
nesta nota explicativa.
Provisão para Contingências Cíveis R$ 5.938.224,01
Provisão para Contingências Trabalhista R$ 27.330,05
Total adicionada em 2021 R$ 5.965.554,06
h) Valores de Realização e Exigibilidade: Os ativos e passivos são demonstrados
pelos valores de realização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as varia-
ções monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a
data do balanço, reconhecidos em base “pró rata temporis”. Quando aplicável, são
constituídas provisões para redução dos ativos ao valor de mercado ou provável des-
valorização. Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses da data
do balanço são classificados no ativo e passivo circulante, respectivamente. i) Apura-
ção do Resultado: No decorrer do exercício de 2021, as receitas e despesas estão
registradas de forma a atender a Lei Federal n. º 4.320 de 17/03/1964. Ao final do exer-
cício, as despesas e receitas são registradas com base em critérios estabelecidos na
legislação societária (Lei 6.404/76) e dispositivos complementares, em atendimento
ao regime de competência.
4. Disponibilidades

DEZ/2021 DEZ/2020
Conta Única 1.576.295 1.956.121
Outras contas bancárias 329.299 1.307.265
Aplicações Financeiras 86.981 503.144
TOTAL 1.992.575 3.766.530
Segue detalhamento das contas contábeis:

CONTAS CONTÁBEIS DEZ/2021 DEZ/2020
1.1.1.1.1.03.02 (F) BANCO DO BRASIL R$ 104.263,62 R$ 232.854,55
1.1.1.1.1.03.03 (F) BRADESCO R$ 131.465,23 R$ 963.312,78
1.1.1.1.1.03.04 (F) CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL R$ 31.100,00 R$ 35.055,00
1.1.1.1.1.03.16 (F) BANCO ITAÚ S.A. R$ 62.470,60 R$ 76.042,77
A conciliação bancária foi realizada em todas as contas e as documentações compro-
batórias foram fornecidas pelas instituições financeiras para identificação. Das pen-
dências de conciliação bancária houve uma regularização de 71% em 2021. A
conciliação bancária da Empetur foi objeto de um minucioso trabalho desta Setorial
Contábil quanto a regularização das contas bancárias, exceto conta única. As contas
bancárias estão devidamente conciliadas, identificadas todas as pendências e as re-
gularizações dos saldos, estas regularizações que dependem de orçamento para em-
penhar, como por exemplo transferências judiciais, no qual a Empetur como ré é
condenada a pagar com os Recursos que tem em conta corrente, as contabilizações
estão ocorrendo de acordo com a disponibilidade de orçamento a ser liberada pela
SEFAZ. Na conciliação ainda existem pendências, porém devidamente identificadas.
5. Depósitos Judiciais: A conta 1.1.3.5.1.02.00, constava um saldo de R$
1.051.815,77 em 31/12/2019, porém em virtudes dos esforços envidados por esta Se-
torial junto a Diretoria Financeira, foi viabilizado a contratação de um sistema junto ao
Banco do Brasil, no qual nos possibilitou identificar todos os bloqueios e transferências
judiciais e ao termos essa informação verificamos que os registros no sistema Efisco,
não tinham o histórico adequado ou a ausência deste, verificamos também, que em
quase 60% dos lançamentos foram realizados com código genérico para o lançamen-
tos (999) e os que tinham a identificação por CPF ou CNPJ, a maioria foram advindos
do sistema que antecedeu a implantação do E-fisco. Portanto, diante do exposto acima
e de posse da documentação comprobatória, onde além de identificar: valor, número do
processo, reclamante, se trata de bloqueio ou transferência judicial, optamos em de-
sincorporar os saldos da conta por entendermos que não tinham fundamento algum
e procedemos novos registros com base em documentação comprobatória lançando
de acordo com os saldos pendentes na conciliação bancária, favorecendo assim o
controle, a coerência e a transparência dos registros contábeis. Ainda há bloqueios
que apesar da identificação do processo e dos valores, nos impossibilita de realizar o
devido registro contábil, quando os bloqueios ocorrem nas contas de aplicação fi-
nanceira, que ao contrário do que ocorre nas contas correntes, onde o saldo blo-
queado é retirado da conta, os bloqueios nas contas aplicações financeiras permanece
o saldo na conta, apenas com o indicativo de bloqueado, ou seja, o recurso não sai
da conta, não há movimentação, o que impossibilita seu registro.

DEZ/2021 DEZ/2020
Depósitos Judiciais 1.241.737,69 414.813,21
A conta apresentou um aumento substancial devido aos bloqueios judiciais que ocor-
reram durante o exercício de 2021, entre os quais podemos citar, o bloqueio em
31/08/2021, no valor de R$ 401.447,64 referente ao processo nº 0021541-
68.2018.8.17.299, cujo autor é a empresa EXITO PROMOCOES E EVENTOS LTDA
ME, como também, um bloqueio de R$ 206.485,27, em 18/10/2021, referente ao pro-
cesso nº 0000660-70.2018.8.172990, do GRUPO MUSICAL CAVALHEIROS DO
FORRÓ.
6. Estoques: Em 2021, foi realizado pelo Almoxarifado o inventário e entregue a Se-
torial Contábil o relatório referente aos meses de janeiro a dezembro/2021 e assim foi
realizada a atualização dos saldos através da realização do registro pela Contabili-

dade em tempo hábil. Ressaltamos que o aumento de aquisição de materiais em es-
toque se deu em virtude do combate ao COVID, onde foram necessários a compra de
diversos materiais que assegurassem o retorno dos servidores e do público em geral.
7. Despesas Antecipadas: O valor registrado em despesas antecipadas se refere a
contratação de empresa de seguro SOMPO SEGUROS S.A, contratada para a Arena
Pernambuco, e GENTE SEGURADORA S.A, contratada para o Centro de Conven-
ções de Pernambuco, que são apropriados mensalmente.
8. Imobilizado

2021 2020
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS
E FERRAMENTAS 2.240.911,57 2.192.540,62
BENS DE INFORMÁTICA 379.620,38 369.620,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 6.644.609,68 6.640.409,68
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS
E DE COMUNICAÇÃO 125.643,00 104.773,00
VEÍCULOS 58.653,00 58.653,00
BENS MÓVEIS CEDIDOS POR TERCEIROS 26.830,00 26.830,00
BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO 1.279.250,39 1.279.250,39
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE
BENS MÓVEIS (ATÉ 2019) (2.071.304,26) (1.207.414,95)

8.684.213,76 9.464.662,14
A variação se deu devido a depreciação de bens móveis em 2021 registrada no valor
de R$ 863.889,31 e a aquisição de imobilizado no valor de R$ 83.440,93.
9. Fornecedores

DEZ/2021 DEZ/2020
Fornecedores 5.092.439 13.954.040
2.1.3.1.1.01.01 (F)FORNECEDORES NACIONAIS

DO EXERCÍCIO A PAGAR 2.909.080,09 7.024.559,70
2.1.3.1.1.01.02 (P)OBRIGAÇÕES COM

FORNECEDORES NACIONAIS 1.758.289,22 5.868.613,77
2.1.3.1.1.02.01 (F)FORNECED. NACIONAIS A

PAGAR DE EXERC.ANTERIORES 425.069,95 1.060.866,50
TOTAL 5.092.439,26 13.954.039,97

Referem-se às obrigações assumidas com fornecedores de materiais, prestadores de
serviços, convênios e contratos, e a variação diminutiva se deu pelo pagamento das
despesas, principalmente de DEA, uma vez que o saldo de R$ 7.024.559,70 de dez/20
foi transferido em 2021 para a conta de Fornecedores de Exercício Anterior, somando
R$ 8.085.426,20 e desse saldo só resta R$ 425.069,95, sendo que em 2021, foram
empenhados o valor de R$ 192.311,99 com, a rubrica de fornecedores de exercício
anteriores a pagar, conforme planilha a seguir:

FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIO
2017 135.443,18
2018 68.652,00
2019 28.662,78
*2020 192.311,99
TOTAL 425.069,95
10. Impostos e Contribuições a recolher

Impostos e Contribuições a Recolher
2.1.4.3.5.02.01 (F) ISS A RECOLHER 5.388,71
2.1.8.8.1.01.01 (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE

A FOLHA DE PAGAMENTO 118.181,50
2.1.8.8.1.01.20 (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE

FOLHA DE PAGAMENTO 83.244,43
2.1.8.8.1.01.23 (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS

DE TERCEIROS/PJ 367.238,73
2.1.8.8.1.01.31 (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE

A FOLHA DE PAGAMENTO 70.431,76
2.1.8.8.1.01.32 (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO

SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 24.763,39
2.1.8.8.1.01.33 (F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952) 105.993,89
2.1.8.8.1.01.51 (F) IMPOSTO SOBRE SERV.RETIDO DE PF E PJ 214.457,40
2.1.8.9.1.03.01 (F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 723.350,00

1.713.049,81
11. Receitas a classificar

DEZ/2021 DEZ/2020
2.1.8.8.1.80.01 (F) DIVERSAS REC. A CLASSIFICAR 0,00 17.598,99
2.1.8.8.1.80.09 (F) RECEITA DO PECONSIG A

CLASSIFICAR/DISTRIBUIR 4.483,22 2.583,46
4.483,22 20.182,45

12. Adiantamentos recebidos: Os adiantamentos recebidos se referem a valores re-
cebidos pela Empetur entre 2015 e 2021 referente a taxa de reserva para locação dos
equipamentos para realização de eventos.

2015 87.794,20
2016 102.091,40
2017 48.207,00
2018 155.285,44
2019 504.137,26
2020 278.340,58
2021 232.536,63

1.408.392,51
13. Outras Obrigações: Houve quitação de transferências a pagar em 2021, o que
motivou a redução do saldo de R$ 423.904 para apenas R$ 54,01, referente a diárias
14. Capital Social: O capital social é de R$ 72.065.681 e está representado por
47.609.915 ações nominativas, sendo:

Ações
Ações Ordinárias (Estado de Pernambuco e Outros) 32.382.637
Ações Preferenciais (FUNGETUR/EMBRATUR e Outros) 15.227.278
TOTAL 47.609.915

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO
SECRETARIA DE TURISMO
EMPRESA DE TURISMO DE PE. GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS EMPETUR
Quadro - Composição do Capital Social Realizado em 30/09/2021. . . . . Valores em R$ mil
Acionistas Ordinárias Preferenciais Total

Qtd % Valor Qtd % Valor Qtd % Valor
Estado de PE 32.382.637.267 69,21* 49.883.082 0 32.382.637.267 69,21 49.883.082
Fungetur/Embratur 0 15.227.278.262 29,37 21.165.691 15.227.278.262 29,37 21.165.691
Outros 0 216 1,42 1.016.908 216 1,42 1.016.908

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Total 32.382.637.267 - 49.883.082 15.227.278.478 31 22.182.599 47.609.915.745 100 72.065.681

A Empetur tem uma composição acionária e o capital social sem avaliação há pelo
menos a 30 anos, não há registros de atas e nem livros disponíveis, pois o setor que
guardava os documentos sofreu um incêndio e a Contabilidade replicava há décadas
o mesmo valor. Na atual Gestão, está em estudo a contratação de uma empresa es-
pecializada para realizar todo o resgaste documental e em um segundo momento a
atualização monetária do capital social da Empetur.
15. Receita Operacional Líquida

2021 2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.365.346,51 3.638.065,34
Receita de Serviços Recreativos e Culturais 2.201.436,42 2.788.058,41
Receita de Aluguéis 770.799,19 608.622,76
Receita de Exploração de Bens Imóveis 204.559,99 211.961,11
Receita Proveniente da Prestação de Serviços 188.550,91 29.423,06
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA (97.766,71) (291.599,23)
(-) Dedução do ISS 40.727,64 (68.225,45)
(-) Dedução do COFINS 46.864,53 (183.528,64)
(-) Dedução do PIS 10.174,54 (39.845,14)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.267.579,80 3.346.466,11
15.1 Receita de Serviços Recreativos e Culturais: AEmpetur arrecada a Receita de Ser-
viços Recreativos e Culturais através da locação dos teatros, auditórios, espaços ex-
ternos, campos de futebol e salas para a realização de eventos no Centro de
Convenções, Arena-Pernambuco, Museu Cais do Sertão e Parque Memorial Arco-
verde, registrados no Sistema Efisco conforme detalhamento abaixo.

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA 1.6.1.0.01.1.1.01 - SERVIÇOS
RECREATIVOS E CULTURAIS

0241000000 - Fonte do Centro de Convenções R$ 1.479.085,33
0241560801 - Fonte da Arena Pernambuco R$ 588.436,73
0241560802 - Fonte do Cais do Sertão R$ 229.501,46
0241560803 - Fonte Memorial Arcoverde R$ 151.654,40
Informamos que os valores acima se referem a conta contábil 6.2.1.1.1.00.00 – Receita
a realizar, por esse motivo há uma diferença do valor, em virtude de parte da receita
estar registrada em Adiantamentos de credores.
15.2 Receita de Aluguéis: A receita de aluguel recebida pela Empetur compreende a
locação de lojas, espaços para antenas telefônicas e área de instalação do Mirabilân-
dia Park, conforme detalhamento por fonte abaixo relacionado.

1.3.1.0.01.1.1.01 - ALUGUÉIS
0241000000 - Fonte do Centro de Convenções 370.507,23
0241560801 - Fonte da Arena Pernambuco 215.478,30
0241560802 - Fonte do Cais do Sertão 184.813,66
15.3 Receita de Exploração de Bens Móveis: AReceita de Exploração de Bens Móveis
se refere a concessão de área para estacionamento do CECON eArena e espaço para
bar e lanchonete na Arena Pernambuco.

1.3.1.0.99.1.1.01 - OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0241000000 - Fonte do Centro de Convenções 120.590,00
0241560801 - Fonte da Arena Pernambuco 83.969,99
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...continuação - EMPETUR
15.4 Receita Proveniente da Prestação de Serviços: A Receita proveniente da Pres-
tação de Serviços é oriunda da participação da Empetur no âmbito do mercado de
curto prazo de compra e venda de energia solar, porém em 97% dela foi aportada pela
ADEPE – Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco para despesas
com liquidações Financeiras do Mercado de Curto Prazo de Energia Elétrica, con-
forme Contrato de Prestação de Serviços de Liquidação Financeira, Custódia de Ga-
rantias e Outras Avenças , firmado entre a Empetur e o Bradesco Energia, no qual a
ADEPE é a Gestora do Consórcio de energia limpa.

1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

0101000000 – Fonte do Tesouro Estadual 188.550,91
Receita oriunda da participação da Empetur no âmbito do mercado de curto prazo de
compra e venda energia elétrica (energia solar).
16. Despesas Operacionais: As despesas operacionais seguem detalhadas abaixo:
16.1 Gerais e Administrativas

2021 2020
Prestação de Serviço PF S/ Vínculo Empregatício (241.678,34) (243.990,67)
Prestação de Serviço PJ (25.518.259,39) (28.652.090,86)
Locação de Mão-de-Obra (6.019.102,22) (5.022.084,25)
Aluguéis (564.515,11) (589.165,10)
Veículos Conservação de Bens e Instalações (2.463.806,67) (2.161.535,54)
Propaganda Publicidade e Patrocínio (4.593.519,80) (3.640.303,65)
Desincorporação de Ativos - (3.158,21)
Depreciação e Amortização (863.889,31) (923.972,98)
Provisões - (1.241.939,43)
Sentenças judiciais (3.716.264,99) (7.231.161,54)
Multas (704,33) (920,04)
Viagens, diárias e ajuda de custo (174.632,72) (166.899,64)
Outras Transferências - (1.680.000,00)
Indenizações e restituições (89.671,50) (130.603,90)
Reavaliação Diminutiva de Bens Móveis (297,02) (1.396.133,26)
Transferências concedidas (841.480,00) (449.540,59)

(45.087.821,40) (53.533.499,66)
16.2 Pessoal e encargos

2021 2020
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras (14.530.933,36) (14.603.445,63)
Outros Gastos com Pessoal (1.337.073,56) (1.341.377,88)
Encargos Sociais Previdência Social (3.731.058,28) (3.648.564,68)
Encargos Sociais FGTS (1.080.670,72) (1.064.238,90)

(20.679.735,92) (20.657.627,09)
16.3 Tributárias

2021 2020
Tributos e taxas à conta do locatário (177,56) -
Juros (313.240,57) -
Multas de mora de obrigações tributárias (5.380,71) -
Empresas – IPTU (485.602,54) (428.735,10)
Empresas – IPVA (340,64) -
Taxas - Jucepe (23.936,00) (2.262,00)
Taxas - Detran - (599,27)
C.I.M., Taxa de limp urbana, Taxa de vigilância
sanitária, TSD (pref.) (4.765,62) (4.585,76)
Taxa de prevenção e extinção (Bombeiros) (16.483,06) (93.756,73)
Outras Taxas não especificadas (1.107,30) (2.914,71)
Taxa de prevenção e extinção de incêndio (Bombeiro) (78.174,11)
DEA – Outras Taxas - (7.695,90)

(929.208,11) (540.549,47)
16.4 Outras Despesas Operacionais

2021 2020
Combustíveis e lubrificantes auto motiveis.. (130.044,61) (95.066,73)
Combustiveis e lubrif. p/ outras finalidades - (452,30)
Gás e outros materiais engarrafados (425,00) -
Alimentos para animais (266,70) (175,61)
Gêneros de alimentação (7.076,20) (11.686,28)
Material farmacológico (282,40) (106,60)
Material químico - (278,90)
Material educativo e esportivo - (2,20)
Material de expediente (12.161,66) (9.599,25)
Material de processamento de dados (4.162,10) (3.718,22)
Materiais e medicamentos p/ uso veterinário (759,10) -
Material de acondicionamento e embalagem (1.189,50) (570,00)
Material cama, mesa e banho - (176,00)
Material de copa e cozinha (9.829,50) (7.308,92)
Material de limpeza e prod. De higienização (36.441,62) (14.553,27)
Uniformes, tecidos e aviamentos (2.217,18) (80,84)
Material p/ manut.de bens imóveis/instalações (135.320,81) (67.059,79)
Material p/ manutenção de bens moveis (79.204,24) (2.049,45)
Material elétrico e eletrônico (304.877,01) (369.424,24)
Material de proteção e segurança (11.085,50) (5.133,27)
Material para comunicacoes - (13,00)
Material Hospitalar (651,00) (631,00)
Material p/ manutenção de veículos (4.873,00) -
Ferramentas (1.884,04) (1.473,45)
Material p/ reabilitação profissional (65,80) -
Material de sinalização visual e outros (27.857,52) (260,12)
Bens móveis não incorporáveis (1.904,90) -
DEA - Material de consumo - (18.876,20)
Material de consumo (8.166,14) (1.222,27)

(780.745,53) (609.917,91)
16.5 Outras Receitas Operacionais

2021 2020
Reavaliação aumentativa de bens móveis 9.999,98 1.239.368,32
Reavaliação de intangíveis - 237,87
Ganhos com incorporação de outros direitos 57.039,07 162.118,48
Ganhos com cancelamento de restos a pagar 1.404.372,65 1.236.683,55
Multas administrativas 560,00 900,00
Restituições 300.574,90 62.110,88
Recuperação de despesas orçamentária
de exercícios anteriores 42.279,38 6.367,91

Outras receitas 10 -
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes
de fatos geradores diversos 13.804,01 -
Ressarcimento de pessoal a disposição - Remuneração - 24.740,73

Outras restituições - 126.350,40
Outras transferências não financeiras recebidas
- independentes de execução orçamentária 20.933,15 -

Outras transferências voluntárias da união - 20.000,00
Bens móveis - doações recebidas de outro órgão 309.999,99 -

2.159.573,13 2.878.878,14
16.6 Transferências líquidas do Tesouro Estadual

2021 2020
Cota financeira recebida do órgão
financeiro central 62.645.295,63 82.461.364.96

Dedução decota financeira recebida do órgão
central, ref. a baixa de Créd. Intraorçamentário
a receber de RP (7.068.539,33) (24.510.360,78)

55.576.756,30 57.951.004,18
17. Resultado Financeiro

2021 2020
Receitas financeiras 7.310 13.898
Despesas financeiras (286.196) (182.234)
Resultado financeiro (278.885) (168.336)
17.1 Receitas Financeiras: As receitas financeiras são os rendimentos bancários re-
ferente às aplicações financeiras e aos juros e multas de clientes oriundos dos paga-
mentos em atraso, detalhados a seguir.

2021
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 5.221,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.089,22

7.310,45
17.2 Despesas Financeiras: As despesas financeiras são valores referentes a tarifas
bancárias e taxas de encargos devido a comercialização de energia.

2021
SERVIÇOS BANCÁRIOS (284.999,99)
PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1.195,53)

(286.195,52)
18. Ajustes de Exercícios Anteriores
(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.233,15C
(P) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.147.118,59C
Os ajustes de exercícios anteriores se referem a cancelamentos de Documentos Há-
beis, ajustes nas provisões de folha de pagamento, baixa da provisão de contingên-
cia de processos judiciais cíveis e trabalhistas, ajustes de restos a pagar processados
que correspondeu a 32% dos ajustes realizados, do qual daremos os devidos escla-
recimentos a seguir e demais regularizações.

2021
Baixa da provisão de folha de pagamento 2.336.375,89
Cancelamento de Documentos Hábeis 5.533.583,71
Regularização de Restos a pagar 7.068.539,33
Baixa da provisão de contingência 7.513.109,66
Demais regularizações -303.256,85

22.148.351,74
A baixa da provisão da contingência referente a conta 2.2.7.4.1.01.00 - PROVISÃO
PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS se deu pelo pagamento de processos judiciais infor-
mado pela Diretoria Jurídica através do SEI 0060300062.002188/2021-31 e
0060300062.000052/2022-77 abaixo, e a regularização se fez necessária devido o
pagamento não ter baixado diretamente a conta de provisão.
Os cancelamentos de Documentos hábeis foram motivados pela orientação da Se-
cretaria da Fazenda - SEFAZ através do SEI 1500000144.001197/2021-05 abaixo, em
virtude de haver documentos de 2014 a 2016 registrados de despesas patrimoniais de
exercícios anteriores que não seriam utilizados em virtude de erro ou duplicidade, por
exemplo, e o cancelamento se fez necessário impactando a referida conta.
A Secretaria da Fazenda repassou a Empetur em 2021, sob o título de subvenção o
valor total de R$ 62.645.295,63, sendo que R$ 7.068.539,33 foram referentes a des-
pesas de restos a pagar processados.
Através do mecanismo de repasses da Sefaz as subvenções são transferidas pelos to-
tais liberados, sem distinções do que seja despesa do exercício ou pagamento de des-
pesas já liquidadas. Para que não haja impacto positivo no resultado contábil em
algumas empresas dependentes é facultado o uso do evento contábil 540.171, que re-
gistra os créditos intraorçamentários a receber de RP e a fonte de recursos dos RP re-
cebedores de repasse bancário, retificando através desse evento o saldo de repasses
recebidos a título de subvenção.
Vale ressaltar, que a Empetur de acordo com seu regime jurídico é uma empresa de
Sociedade Anônima, no entanto se comporta como uma estatal dependente finan-
ceiramente do Tesouro Estadual, e por esse motivo a mesma é obrigada a utilizar o
sistema financeiro do Estado, o Efisco, que é parametrizado para a administração
pública direta, portanto podendo em alguns casos haver conflito legal entre os re-
gistros dos lançamentos ocasionando no caso dos Ajustes de Exercícios Anterior
um aumento na Reserva de Lucros no período. Essa situação prejudica a empresa
em vários aspectos uma vez que a empresa, como Sociedade por Ações, deve aten-
der à legislação societária comercial, Lei nº 6.404/76 e como Estatal dependente
deve atender à Lei nº 4.320/64, ocorrendo diferenças relevantes que dificultam o
atendimento aos dois grupos de normas.
Recife, 31 de dezembro de 2021
IVA DAS NEVES LIMA DE SOUZA
CONTADORACRC 023898/O BA /SPE
ANTÔNIO PERES NEVES BAPTISTA
DIRETOR PRESIDENTE

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos acionistas da EMPRESA DE TURISMO DE PERNANBUCO GOVERNADOR
EDUARDO CAMPOS S.A. – EMPETUR
Olinda-PE
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia
EMPRESADE TURISMO DE PERNANBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS
S.A. – EMPETUR, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de
2021, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mu-
tações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Companhia EMPRESA DE TURISMO DE PER-
NANBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS S.A. – EMPETUR, em 31 de de-
zembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva - Propriedade Para Investimentos e Imobilizado:
Conforme mencionado na nota explicativa “3.d”, em 2015 a sociedade realizou levan-
tamento e avaliação dos bens imóveis e decidiu reclassificá-los como Propriedades
Para Investimento, devido à exploração econômica com aluguéis, situação que per-
manece até o momento. Os valores dos imóveis, R$ 215.290.000,00, não vêm sendo
reavaliados. A mesma nota menciona que a EMPETUR pretendia contratar empresa
especializada, ainda em 2021, para realizar a reavaliação dos Imóveis com estudos to-
pográficos, porém, devido ao cenário de pandemia, a proibição de contratações já
existente em 2020, permaneceu por meio do Decreto nº 50.052, de 07 janeiro de 2021.
No entanto essa contratação está em fase de processo licitatório. Fomos informa-
dos, ainda, de que se faz necessário realizar a avaliação para fins de levantamento
da metragem dos imóveis e segregar devidamente as parcelas a serem registradas
como Propriedade Para Investimento das que devem ser registradas como Imobili-
zado, pois há parte de imóvel utilizada nas atividades normais da empresa e portanto
indevidamente registrada como Investimentos. A situação aqui exposta contraria a
NBC TG 28 – Propriedade Para Investimento em seu item “10”, que dispõe que: “Al-
gumas propriedades compreendem uma parte que é mantida para obter rendimen-
tos ou para valorização de capital e outra parte que é mantida para uso na produção
ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas. Se essas
partes puderem ser vendidas separadamente (ou arrendadas separadamente sob
arrendamento financeiro), a entidade contabiliza as partes separadamente. Se as
partes não puderem ser vendidas separadamente, a propriedade só é propriedade
para investimento se uma parte insignificante for mantida para uso na produção ou
fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas.” Não obtivemos
acesso a documentos que comprovem a propriedade da EMPETUR em relação a
maioria desses imóveis, exceto o Centro de Convenções localizado em Olinda-Per-
nambuco. Ressaltamos, ainda, que caso os imóveis não atendam aos requisitos ne-
cessários para serem caracterizados como Investimentos, deveriam estar sendo
depreciados normalmente como imobilizado. A EMPETUR não realizou o teste de re-
cuperabilidade em seu Imobilizado, registrado no valor total de R$ 8.684.213,76 lí-
quido das depreciações. A NBC TG 27 - Ativo Imobilizado, estabelece o tratamento
contábil para ativos imobilizados, sendo que as principais questões a serem consi-
deradas na contabilização são a) o reconhecimento dos ativos; b) a determinação
dos seus valores contábeis; e c) os valores de depreciação e de perdas por redução
ao valor recuperável a serem reconhecidos em relação a eles. Diante do aqui ex-
posto não foi possível atestarmos os saldos contábeis das Propriedades para Inves-
timento e dos Bens do Imobilizado, nem mensurarmos o valor que deveria estar
registrado como Depreciação Acumulada.
Fornecedores: O balanço da EMPETUR apresenta um montante no valor de R$
5.092.439,26 registrado em seu Passivo Circulante a título de Fornecedores. No en-
tanto não recebemos documentação que dê suporte a esse registro. Dessa forma não
nos foi possível atestarmos o saldo dessa rubrica, nem confirmarmos que os registros
atendem aos critérios de definição de passivo, conforme a NBC TG EC – Estrutura
Conceitual, em seus itens “4.26” a “4.47”.
Depósitos de Cauções de Terceiros: O balanço da EMPETUR apresenta um mon-
tante no valor de R$ 1.253.454,35 registrado em seu Passivo Circulante a título de
Depósitos de Cauções de Terceiros. No entanto não recebemos documentação que dê
suporte a esse registro. Dessa forma não nos foi possível atestarmos o saldo dessa
rubrica, nem confirmarmos que os registros atendem aos critérios de definição de pas-
sivo, conforme a NBC TG EC – Estrutura Conceitual, em seus itens “4.26” a “4.47”.
Ajustes de Exercícios Anteriores: Conforme mencionado na nota explicativa “17”, a
EMPETUR trata comoAjuste de Exercícios Anteriores valor recebido da Secretaria da
Fazenda a título de subvenção para pagamento de restos a pagar processados, que
no exercício de 2021 foi um total de R$ 7.068.539,33, registrado a crédito no Patrimônio
Líquido e a débito de Receitas. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público - MCASP, transferências para pagamento de restos a pagar são re-
ceitas extraorçamentárias e não devem influenciar o Patrimônio. À luz das normas de
contabilidade, aplicadas às sociedades por ações, as subvenções governamentais
devem ser reconhecidas como receita ao longo do período e confrontada com as des-
pesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condi-
ções definidas em norma. A subvenção governamental não pode ser creditada
diretamente no patrimônio líquido, conforme determina a NBC TG 07(R2). Dessa
forma, entendemos que há um incremento indevido no Patrimônio Líquido da entidade
no valor das subvenções recebidas destinadas a pagamentos de restos a pagar e que
a Reserva de Lucro vem sendo aumentada de maneira indevida.
Confirmações Externas: Como procedimentos de auditoria, em atendimento à NBC
TA 505, solicitamos confirmações externas junto a cem por cento das Instituições Fi-
nanceiras. No entanto, como não fomos respondidos em sua totalidade, parte de nossa
opinião para saldos e operações com instituições financeiras foi embasada em pro-
cedimentos alternativos. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação
à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Ênfase - A Forma Jurídica da EMPETUR: Conforme mencionado na Nota Explica-
tiva nº 1, item “a”, em 1991 a EMPETUR foi transformada em uma sociedade anônima
de capital aberto. Segundo informações da administração, o objetivo era privatizá-la.
Porém esse processo não teve prosseguimento de modo que a empresa, em sua
forma jurídica, é uma Sociedade por Ações de Capital Aberto, mas na essência conti-
nua sendo uma estatal dependente do governo do estado de Pernambuco. Essa si-
tuação prejudica a companhia em vários aspectos uma vez que a empresa, como
Sociedade por Ações, deve atender à legislação societária comercial, Lei nº 6.404/76
e; como Estatal dependente deve atender à Lei nº 4.320/64. Ocorre que, embora
após a aderência das normas contábeis aplicadas ao setor público às normas in-
ternacionais, a Contabilidade pública muito se aproxime às exigências da Contabi-
lidade privada, ainda restam diferenças relevantes que dificultam o atendimento aos
dois grupos de normas. Citamos aqui duas situações contraditórias entre as duas
normas: a) desde o advento das Leis 11.638/07 e 11.941/09, a Lei 6.404/76 proibiu
as reavaliações de ativos, já para as empresas públicas não estão proibidas; b) a
EMPETUR como Sociedade de Capital aberto, ao apresentar lucro deve distribuir di-
videndos aos seus acionistas, já como empresa estatal dependente é proibida de dis-
tribuir qualquer resultado. Chamamos a atenção à NBCT EC – Estrutura Conceitual
para Relatórios Financeiros, que no transcorrer de seu texto defende que a Essên-
cia Econômica deve prevalecer sobre a Forma Jurídica. Nossa opinião não possui
modificação a esse respeito.
Outros assuntos - Auditoria do Período Anterior: As demonstrações contábeis
da EMPRESA DE TURISMO DE PERNANBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAM-
POS S.A. – EMPETUR para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram
por nós auditadas, que emitimos Relatório dos Auditores Independentes com mo-

dificação de opinião, datado em 15/03/2021, com ressalvas sobre a Inexistência de
Avaliação das Propriedades Para Investimentos e Teste de Recuperabilidade de
Ativos, Registro Indevido de Despesa de Reavaliação de Bens Móveis, Acréscimo
Indevido na Receita com Cancelamento de Restos a Pagar Processados, o Não Re-
cebimento de Respostas às Circularizações das Instituições Financeiras na Totali-
dade e Ressalvas sobre Representações Formais e Ajustes de Exercícios
Anteriores, semelhantes as deste relatório.
Demonstração do Valor Adicionado – DVA: Examinamos também a Demonstração
do Valor Adicionado (DVA) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, ela-
borada sob a responsabilidade da Administração da EMPRESA DE TURISMO DE
PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS S.A. – EMPETUR. Essa de-
monstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos ante-
riormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em seus aspectos
relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relató-
rio do auditor: A administração da EMPETUR é responsável por essas outras infor-
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações contábeis consolidadas não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Principais assuntos de auditoria: Exceto pelos assuntos descritos nas seções
“Base para opinião com ressalva” e “ênfase” não existem outros principais assun-
tos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis:A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi-
tir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Com-
panhia 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 Com-
panhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Com-
panhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, to-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da au-
ditoria. Além disso: • identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtive-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
• avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de au-
ditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências
significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas du-
rante nossos trabalhos.
Olinda, 28 de março de 2022.
PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
CRC RJ 008323/O-7 PE
Márcio de Mendonça Fernandes
Contador CRC RJ 108281/O-0 PE
CNAI N° 4243
Sócio - Responsável Técnico

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA EMPETUR

O Conselho Fiscal da Empresa de Turismo de Pernambuco S/A – EMPETUR, no cum-
primento das disposições legais e estatutárias, procedeu o exame das demonstrações
contábeis da Empresa, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e to-
mando por base o Relatório dos Auditores Independentes – PLM Consultoria e Audito-
ria, de 28 de março de 2022, tem por opinião que as referidas demonstrações refletem
a situação patrimonial e financeira da sociedade. Assim sendo, APROVA os documen-
tos em análise, com as ressalvas (relatadas nas Atas deste conselho e no relatório de
auditoria) e apresenta as seguintes recomendações aos administradores:
1. Atentar para as ressalvas constantes no Relatório dosAuditores Independentes, com
atenção especial para a avaliação dos ativos;
2. Realizar estudo sobre o regime jurídico da Empetur.
Nada mais havendo a tratar na presente data, agradecemos como sempre todo o em-
penho e presteza dispensados a este Conselho Fiscal, momento em que nos subs-
crevemos abaixo.
Recife, 04 de abril de 2022
José Adelino dos Santos Neto - Presidente
Sávio Lucena de Lima - Conselheiro
Débora Moraes da Cunha - Conselheira

O Governo Bolsona-
ro ingressou, por
meio da Advoca-
cia Geral da União
(AGU), com uma
ação contra o Go-
verno de Pernam-

buco no Supremo Tribunal Federal
(STF). A ofensiva pede que seja de-
clarada a titularidade dominial da
União sobre o Arquipélago de Fer-

nando de Noronha e que, conse-
quentemente, seja determinado o
integral cumprimento pelo Estado
do Contrato de Cessão de Uso em
Condições Especiais da Ilha. Com
isso, o Governo Bolsonaro quer
que a gestão pernambucana faça o
ressarcimento de valor referente
ao pagamento mensal da cessão
da área. A tese defendida pela AGU
é de que o Governo de Pernambu-
co "utiliza" das propriedades imo-
biliárias de Fernando de Noronha,
que são de domínio da União. Por

esse motivo, a União deveria ser in-
denizada. No teor da ação, a AGU
traz uma estimativa da indenização
que pode chegar a até R$
776.776.812,13.

O Governo Bolsonaro ainda afir-
ma que Pernambuco não tem cum-
prido com as cláusulas do Contra-
to de Cessão e de Uso, especial-
mente no que diz respeito à obri-
gação de prestar contas das ativi-
dades. A ilha foi reanexada ao Es-
tado na Constituição Federal de
1988 e aprovada no Congresso.
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Lucro líquido do exercício 
Outros resultados abrangentes 
Total do resultado abrangente do exercício

2021
12.722

12.722

2020
3.414

3.414

2021
14.087

9.881
3.649

(322)
1.531

(7)
(676)

410

(21.811)
(159)

344
(62)

(8.524)
45
44

17.987
1.568

2020
2.355

9.550
853

(459)
1.836
(645)

2.062
120
101
601

(5.509)
(31)
(59)

(6.807)
386

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social 
Corrente e Diferido
Resultado após o imposto de renda e a contribuição social
Lucro líquido por ação (R$)
Quantidade de ações no final do exercício

Receitas operacionais líquidas 
Custo dos produtos vendidos 
Subvenção para investimentos estaduais 
Lucro Bruto 
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativa 
Despesa de venda 
Outras receitas operacionais, líquidas 
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras 
liquidas e impostos
Receitas financeiras 
Despesas financeiras 
Resultado financeiro, líquido  

Saldo em 1° de janeiro de 2020
Lucro do exercício
Aumento de capital
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Lucro do exercício
Reserva de lucros 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 

Capital Social
168.220

-
-

168.220
-
-

168.220

Capital a Integralizar
(46.500)

-
11.800

(34.700)
-
-

(34.700)

Reserva de Incentivo Fiscal
13.307

-
-

13.307
-

1.047
14.354

Prejuízos Acumulado
(15.813)

3.414
-

(12.399)
12.722
(1.047)

(724)

Total
119.214

3.414
11.800

134.428
12.722

-
147.150

2021
304.331

(233.965)
7.484

77.850

(26.000)
(42.873)

7.419

16.396
2.399

(4.708)
(2.309)

2020
222.454

(167.388)
5.704

60.770

(22.622)
(38.185)

3.239

3.202
799 

(1.646)
(847)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa 
Depreciação e amortização 
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 
Constituição/(reversão) de provisão para perdas estimadas 
com crédito de liquidação duvidosa
Baixa de imobilizado 
Custo de captação de empréstimos 
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido
Amortização do custo de captação de empréstimos 
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
 Contas a receber
 Adiantamento a fornecedores
 Tributos a recuperar
 Despesas antecipadas
 Estoque
 Depósitos judiciais
 Outros ativos
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
 Fornecedores
 Salários, provisões e contribuições sociais

1 - Contexto Operacional: A Capricche tem como proposta a fabricação de 
biscoitos de qualidade com preços acessíveis a todos os consumidores, 
através de aplicação de conceitos modernos de produção, gestão e distribuição 
de alimentos, utilizando as tecnologias de última geração, aproveitando-se dos 
constantes aperfeiçoamentos que o segmento experimenta no mundo. As 
Demonstrações Financeiras indicadas na publicação impressa estão 
resumidas, estando as DF´s completas disponíveis no seguinte link 

Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Capricche S.A. 
("Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Capricche S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias 
empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas". 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 financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A administração da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias 
empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas" e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 

2021
14.087

(1.365)
12.722

0,08
168.220

2020
2.355

1.059
3.414
0,02

168.220

Capricche S.A. CNPJ 17.090.600/0001-90

Relatório da Diretoria: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras com o parecer dos auditores 
independentes, referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, Capricche S.A. Moreno, 26 de abril de 2022. A Diretoria.

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 
Contas a receber 
Estoques 
Adiantamento a fornecedores
Tributos a recuperar 
Despesas antecipadas
Outros ativos

Não circulante
Aplicações financeiras
Depósito judicial
Tributos a recuperar 
Imobilizado 
Intangível 
Total do ativo

2021
99.357
5.417

54.494
32.990

381
5.585

267
223

137.356
5.903

29
16.676

112.510
2.238

236.713

2020
71.170

8.258
32.361
24.465

222
5.392

205
267

142.164
5.552

74
17.213

116.793
2.532

213.334

Passivo
Circulante
Fornecedores 
Empréstimos e financiamentos
Obrigações sociais e trabalhistas 
Tributos a recolher
Outros passivos
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 
Partes relacionadas 
Patrimônio líquido  
Capital social
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

2021
52.873
27.267
15.269
6.920
2.365
1.052

36.690
31.704
4.986

133.520
14.354

(724)
147.150
236.173

2020
29.947
9.280

13.360
5.352
1.245

710
48.959
43.973
4.986

133.520
13.307

(12.399)
134.428
213.334

Demonstração do Resultado em 31/12/2021 e 2020 - (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro - (Em milhares de reais)

 Tributos a recolher
 Outros passivos
Caixa gerado pelas operações
 Imposto de renda e contribuição social pagos
 Juros pagos de empréstimos
 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
 Adições de ativo imobilizado
 Adições de ativo intangível 
 Aplicações financeiras
 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
 Captação de empréstimos  
 Amortização de principal 
 Captação de recursos via partes relacionadas 
 Amortização de partes relacionadas 
 Aumento de capital 
 Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
(Redução) aumento de caixa e equivalente de caixa
 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
 Caixa e equivalente de caixa no final do exercício

2021
1.120

342
19.446

(689)
(3.649)
15.108

(6.825)
(11)

(351)
(7.187)

3.454
(14.217)

10.763
(2.841)

8.258
5.417

2020
(651)
(66)

3.637

(853)
2.784

(7.639)
(47)

(1.033)
(8.719)

11.853
(5.011)

4.000
(11.801)

11.800
10.841
4.906
3.352
8.258

Notas Explicativas

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

https://www.folhape.com.br/especiais/publicidade-legal/
2 - Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis: As 
demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo o pronunciamento emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis para Pequenas e Médias Empresas (CPC PME) e 
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras.

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia; • avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração; • concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional; e • 
avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Diretoria: Gerson de Aquino Lucena Júnior, Antônio Doreto Júnior, Mara Lúcia Nogueira Amorim, Rodrigo Andrade Arantes e Alberto Fernando de Freitas Torres Junior
Contador: Rodrigo Jo Komuro - CRC PE 013700/O-6

O ex-presidente Lula, pré-candidato ao Palácio do Planalto,
começa a delimitar o que pretende fazer na disputa pelo
governo de Pernambuco. A sua declaração ontem de que

tem apenas um candidato em Pernambuco e que ele será o
deputado federal Danilo Cabral, joga um balde d’água fria nas
pretensões da pré-candidata do Solidariedade, a deputada
federal Marília Arraes.
A demarcação de posições de Lula atende a uma demanda
nacional, uma vez que o PSB não só apoia sua postulação como
indicou o vice Geraldo Alckmin na sua chapa. Mas não é a única
justificativa. Marília saiu do PT para, de forma legítima, seguir
com sua postulação ao Palácio do Campo das Princesas, porém
essa saída do PT aconteceu de forma litigiosa tanto com
quadros locais quanto com os quadros nacionais, especialmente
com o ex-presidente Lula e a presidente nacional do PT,
deputada Gleisi Hoffmann.
Portanto, não dá para fazer um paralelo das postulações de
Marília Arraes e Danilo Cabral com as postulações de Humberto
Costa e Eduardo Campos em 2006, quando os dois tinham sido
ministros de Lula e suas candidaturas se deram de forma
harmônica, tanto que quando o petista fazia eventos em
Pernambuco, Eduardo e Humberto subiam no mesmo palanque
e tinham uma convivência extremamente harmônica.
Um dos pilares da postulação de Marília é a sua relação com
Lula, e a medida em que ficar claro para o eleitor de que a ex-
petista abandonou o partido de Lula e que não tem a benção do
ex-presidente, é possível que sua postulação sofra abalos nas
pesquisas e na campanha propriamente dita.

Lugar certo 
O pré-candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin,
afirmou estar no lugar certo quando se filiou ao PSB. De acordo
com Alckmin, o partido tem nomes qualificados como os
governadores Renato Casagrande e Paulo Câmara, recentemente
premiados por ações em seus governos que melhoraram a
educação, tornando-se referência para todo o país.

TÍTULOS DE PROPRIEDADE > O deputado estadual
Alberto Feitosa (PL) enalteceu a entrega dos títulos de
propriedade rural pelo governo Jair Bolsonaro em todo o país,
suplantando a soma dos governos FHC, Lula, Dilma e Temer,
com mais de 340 mil títulos entregues. A informação foi
repassada pelo diretor de Desenvolvimento e Consolidação de
Projetos de Assentamento do governo federal, Giuseppe Serra
Seca Vieira.

DESCRENÇA > Muita gente no meio político diz não acreditar
na possibilidade de Eduardo da Fonte deixar a Frente Popular e
levar o PP para a coligação de Marília Arraes. Eles avaliam que o
progressista não teria ganho político nenhum fazendo esse
movimento e se conseguir eleger uma bancada representativa
na Alepe será necessário em qualquer governo a partir de 2023.

REDUTO > O Nordeste segue sendo a grande retaguarda da
liderança de Lula nas pesquisas eleitorais, no Norte ele perde
para Jair Bolsonaro com folga e no Sul, Sudeste e Centro-Oeste
estão empatados tecnicamente, com Bolsonaro numericamente
à frente no Centro-Oeste e Lula no Sul. Nestas três regiões
concentram-se 65% do eleitorado brasileiro.

INOCENTE QUER SABER > Quando tem seu nome
associado a Lula, Danilo Cabral cresce quanto nas pesquisas?

Lula manda recado para Marília e
declara apoio exclusivo a Danilo

EDMAR

www.edmarlyra.com@edmarlyra
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Tempest Serviços de Informática S.A.
CNPJ/MF nº 05.359.075/0001-87

A Tempest Serviços de Informática S.A. (“Compa-
nhia” ou “Tempest”) tem sua sede localizada na Cidade de Recife, Estado de Pernam-

startup incubada no Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R.), no 

-

suas atividades operacionais participa em outras empresas. Atualmente possui investi-

desenvolvidas pela Companhia:

100,0% 100,0%
100,0% 100,0%
100,0% 100,0%

 

-

-

-

monitora e revisa periódica e tempestivamente estas estimativas e suas premissas. As 

-
-
-

ceiras individuais e consolidadas foram aprovadas pela diretoria da Companhia em 18 

A 
-
-

-

-

-
-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-

-

valor recuperável. A Companhia avalia periodicamente o efeito deste pronunciamento e, 

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
to de risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial, custos de transa-

-

-

-

-

-
troladora. -

-
ceiras individuais e consolidadas.

-

2.782 2.811

Ativo circulante

Duplicatas a receber 10.712
-

Serviços prestados a faturar

-
-

-
-

-
-

Outros valores a apropriar -

-
Outros valores a apropriar -

-

 
 

EZS Informática S.A. 100,0
207 207 - -

- - - -

-
 

 controlada EZS) - (1.289)
 

-

-
-

-

Móveis e utensílios 10 788
10 272 272
20
10 2.917
- - -
-

Prazo do contrato

Depreciações acumuladas

Direito de uso -

(1.021)

Móveis e utensílios 10
10
20
10 2.917
- - -
- 190 181

Prazo do contrato

Depreciações acumuladas

Direito de uso -
(2.007) -

8.789 8.789

-

com sua vida útil. 
-
-

Valor total do direito de uso

-
tado essencialmente por serviços contratados de terceiros e compra de licenças de uso 

 
 + 2,8% a.a

- -
Desconto de duplicatas 0,88% a 1,10% a.m. -

 
 + 2,8% a.a

- -
1,80% a.m. 1 170

Desconto de duplicatas 0,88% a 1,10% a.m. - 200
IPCA + 0,8% a.m. - 10.189

-

de compra da controlada EZS Informática, emitida pela própria empresa dentro do pro-

Salários, ordenados e participações no resultado

2.182
Parcelamentos

Salários, ordenados e participações no resultado

Parcelamentos e outros

, com sede na 
-
 

(“

-
ditores Independentes S.S.

A  consolida-se como uma empresa bra-

A 

 
-

cias da diretoria da 
 -

 

Em 

as rotinas, as formas de se relacionar e o modo de trabalhar. A diretoria da  
continua acompanhando os possíveis impactos em suas operações e tem trabalhado 

operações da -

 A 

 
A 

2020).  

-
 

-

Imposto corrente  apurou o mon-

Imposto diferido: 

A 

100%

100%

100%

  : A  consolida-se como uma 
-

 
A e está inoperante. 

 A 
da  em 

 

Compa-

 

da .  O presente relatório apresenta uma síntese 
-

 Notas

Contas a receber 20.979
- - - -

Dividendos a receber - 170 - -
Impostos a recuperar - 2.087
Despesas antecipadas -

-

-
Contas vinculadas e aplicações
Impostos diferidos 21
 
Investimentos em controladas 7 - -

- -
Imobilizado 8

9
 

 Notas

12
12 - - - 10.189
11

9.077
7 - - -

10
Receita diferida - 11.281 - 11.988 -

- 7.222 -
- 9 - -

12 11.712

10
7 - -

Receita diferida - - 1.902 -

Capital social subscrito
- (72.700) - (72.700)

Ações em tesouraria - (2.129) (2.129) (2.129) (2.129)

- (9.900) (9.900)

Notas
17

Custo dos serviços prestados - (107.107)

-
7 - -

 

18
18 998 207

 

 
 - corrente 19 - - (2.278) (19)

 
 - diferido 19 8.812 8.812

(8.870)

Notas
 

Aumento de capital social (72.700) - - - - -
- - - - (1.072) - -

- - - - - - -
- - - - - (1.289) - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - - - (8.870)
Outras movimentações - - - - 21 - -

- - - - - -

Aumento de capital - - - - - -
- - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- -
- (2.278) (19)

- 10
- - - 890

-

Contas a receber (27.990) 89
(2.782) (122)

Fornecedores
8.821 2.029

 

Receita diferida 12.910 - -
 

(9.917) (9.917)

Aumento de capital em investida - - -
- - -

 

 

Operações com partes relacionadas - -
Aumento de capital

- -
 

 ações em tesouraria - -
- -

 

 
 (inclui contas vinculadas)
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Bolsonaro minimiza perdão dado a aliado, 
enquanto ministros criticam agressões 
às instituições e tentativas de intervenção

Tensão entre
Executivo e
Judiciário

sábado/domingo  Recife, 30 de abril e 1º de maio de 2022

AGÊNCIA O GLOBO

O indulto concedido
pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL)
ao deputado fede-
ral Daniel Silveira
(PL) se tornou o
mais recente capí-

tulo da crise institucional entre o
Supremo Tribunal Federal (STF) e o
Governo Federal. Na última sexta-
feira, o chefe do Executivo tentou
colocar panos quentes na situação
ao afirmar que não quis "peitar o Su-
premo" ao dar um indulto ao depu -
tado Daniel Silveira (PTB-RJ), que
havia sido condenado pela Corte.
De acordo com Bolsonaro, ele quis
apenas desfazer uma "injustiça”.

"Houve um excesso. Caberia a
mim, e só a mim e mais ninguém
aqui no Brasil, desfazer essa injus-
tiça. Não quero peitar o Supremo,

Chefe do Executivo federal afirmou
que não quis "peitar o Supremo" ao

dar um indulto a Silveira

A Companhia, no curso normal de suas ativi-

-

-

-

-

 

-

Efetuadas as deduções e destinações estatutárias, será distribuído aos acionistas um 
Valores 

 

Receita de venda de produtos - -
Impostos incidentes sobre vendas e serviços e 
devoluções (11.287) (10.081)

Aos Administradores e Acionistas da Recife - PE. 

-

-

Tem

. 
Nossa 

auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

-

-

-

conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
-

a este respeito. 

 
-

-

-

-

independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 

-

-

e consolidadas. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
-

-

-

-

-

-

: os valores 
reconhecidos representam a parcela em Reais dos valores a receber acordados entre as 
partes.

recursos imediatos. Desta forma, a Empresa e suas controladas possuem aplicações com 

-
 A Empresa e suas 

 A Empresa e - -

(282)

879

- -
188

o lucro
- -

- - -
 

- 21.298 11.282

Imposto de renda, adicional de imposto de renda 

os benefícios em 2018. 
-

: os 

: as contas a receber de 

: os saldos de 

dizer que sou mais importante, te-
nho mais coragem que eles, longe
disso”, disse o presidente, em en-
trevista à rádio Metrópole, de Cuia-
bá (MT). A declaração ocorre dois
dias depois de Bolsonaro ter parti-
cipado de um evento no Planalto
em apoio a Silveira, repleto de crí-
ticas ao julgamento do parlamentar.

Liberdade não  
permite agressão

Em contrapartida aos depoimen -
tos do chefe do Executivo, o minis -
tro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Alexandre de Moraes, consi -
derado o maior algoz dos bolsona-
ris tas na Corte, ressaltou que a li-
berdade de expressão não pode
ser vir de pretexto para manifesta-
ções que ataquem instituições de-
mo cráticas e endossem práticas
cri minosas. Ele também pediu rigor
com casos de desrespeito à lei, es-
pecialmente nas redes sociais. Sil-

veira foi condenado, justamente,
por fazer ataques contra as insti-
tuições. Ele ainda contestou aque-
les que criticam o sistema eleitoral
por meio das urnas eletrônicas.
Nas palavras dele, quem fala em
fraudes nas urnas e espalha notícias
falsas acerca do tema "age por ig-
norância, má fé ou os dois”. 

Moraes é o relator de processos
como os chamados inquéritos das
fake news e das milícias digitais,
que miraram a rede de apoiadores
do presidente Jair Bolsonaro (PL).
Também é o relator da ação penal
que levou à condenação do depu-
tado Daniel Silveira (PTB-RJ) a oito
anos e nove meses de prisão em ra-
zão de ameaças e incitação à vio-
lência contra ministros da Corte.
Depois, Silveira recebeu o perdão de
Bolsonaro." Alguns tentam fazer
confusão entre liberdade de ex-
pressão e agressão. A expressão
não pode ser escudo para atividades
ilícitas”, completou.

Pela manhã, ele havia dito sobre

as fake news. "Desinformação não
é ingênua. A desinformação é cri-
minosa, tem finalidade. Para uns é
só um enriquecimento. Para outros
é a tomada do poder sem controle.
Então nós, que vivemos do direito,
que defendemos a democracia, nós
temos que combater a desinfor-
mação”, bateu.

Fachin recusa
intervencão

O presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministro Edson Fa-
chin, disse, nesta sexta-feira, em
uma entrevista em Curitiba, que
não há fraudes no sistema eleitoral,
que a participação das Forças Ar-
madas é de colaboração com o tri-
bunal e que a Corte eleitoral que co-
manda é participante do jogo elei-
toral e não árbitro. O magistrado
afirmou que o tribunal está aberto
para colaborações, mas que não
aceita intervenções.

Ministro quer
encerrar
inquérito

FAKE NEWS

Em meio às discussões nos
bastidores do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para a solu-
ção da crise com o Palácio do
Planalto, vem ganhando corpo
a proposta de encerrar o in-
quérito das fake news, aberto
em 2019 e comandado pelo
ministro Alexandre de Moraes.

Indicado pelo presidente
Jair Bolsonaro, o ministro An-
dré Mendonça procurou o
presidente da Corte, Luiz Fux,
com essa sugestão. Pelo me-
nos quatro ministros, avaliam
que o inquérito, uma das prin-
cipais causas de atrito com
Bolsonaro, já não tem mais o
que investigar. Na visão de
Mendonça, enquanto essas
investigações estiverem em
andamento, os ataques dos
dois lados, do Executivo e do
Judiciário, vão continuar
ocorrendo.

Presidente 
defende ministro

O presidente Jair Bolsonaro
defendeu nesta sexta-feira o
ministro André Mendonça, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), criticado por apoiadores
do governo por ter votado pela
condenação do deputado Da-
niel Silveira (PTB-RJ).

CLAUBER CLEBER CAETANO/PR
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A pandemia acelerou a busca virtual por uma vaga, mas uma
parcela grande de trabalhadores ainda prefere o meio presencial

EDUARDA BARBOSA 
E HELIANE 

ROSENTHALPor quais caminhos os
brasileiros buscam
emprego? Atualmen-
te, com 11,9 milhões
de pessoas desem-
pregadas no Brasil,
segundo o IBGE,

pode haver dúvidas sobre onde
procurar uma oportunidade. Após
a pandemia, houve aceleração no
mundo digital que refletiu em todos
os setores, inclusive no mercado de
trabalho. Mas a busca por uma
vaga pessoalmente não foi total-
mente eliminada. Pelos dados, um
número importante de pessoas
comparece aos ambientes físicos.

Em Pernambuco, segundo le-
vantamento da Secretaria do Tra-
balho, Emprego e Qualificação de
Pernambuco (Seteq), os postos de
atendimento continuam com de-
mandas diárias. Para se ter uma
ideia, antes da pandemia, em 2019,
as agências do Estado registraram
536.562 atendimentos. Em 2020, fo-
ram 220.093 atendimentos; em
2021, foram 227.928; em 2022, até
abril, já foram 82.710 atendimentos.

“Todos os dias oferecemos vagas
nas nossas agências e existe essa de-
manda. A grande parte dos traba-
lhadores que não têm acesso às
tecnologias recebem esse acolhi-
mento, como também a interme-
diação da mão de obra, tudo nas

nossas agências, que estão se trans-
formando em centrais de oportu-
nidades”, registra o secretário da
Seteq, Alberes Lopes.

As Centrais de Oportunidades
estão reunindo os serviços presta-
dos pelo Expresso Empreendedor,
pela Junta Comercial, pela Agência
de Empreendedorismo (AGE) e pela
Agência do Trabalho. Atualmente,
já são 12 Centrais em pleno funcio-
namento no Estado.

“Os meios digitais não anulam a
necessidade de que alguns profis-
sionais mantenham sua rede de
contatos para buscar empregos de
forma mais tradicional. Esse é um
ambiente que vem se ampliando,
mas ainda é restrito a categorias
mais familiarizadas com a tecnolo-
gia”, afirma o consultor e especia-
lista em Recursos Humanos, Al-
berto Borges.

Intermediação 
de mão de obra

Em 2021, a Secretaria do Trabalho
do Recife registrou 17.137 pessoas
que procuraram o serviço de inter-
mediação de mão de obra na Agên-
cia de Emprego. “Nossa visão é
que a busca por emprego de forma
mais tradicional não pode ser es-

Com 11,9 milhões de
desempregados, os caminhos
digitais e físicos são trilhados
por quem quer um emprego

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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A partir de domin-
go (1º), os 27
terminais de
ônibus da Re-
gião Metropoli-
tana vão rece-
ber mais poli-

ciamento, com a presença de 211
militares diariamente, das 6h às
22h. A ação visa controlar o co-
mércio irregular e a evasão de
renda para preservar a ordem pú-
blica e apoiar as ações da Nova
Mobi Pernambuco, responsável
pela manutenção e administração

dos terminais. 
Celebrado entre o Grande Reci-

fe Consórcio de Transporte, Nova
Mobi, as secretarias de Defesa
Social (SDS) e Desenvolvimento
Urbano e Habitação (Seduh) e a
Polícia Militar de Pernambuco, a
iniciativa faz parte de um Acordo
de Cooperação Técnica que tem
vigência de dois anos e pode ser
prorrogado conforme entendi-
mento entre as partes envolvidas. 

Abordagens 
nos terminais

Nas rondas policiais realizadas
nos 26 terminais integrados e no

TIs terão
presença de 
PMs ampliada

ZOOM
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Terminais Integrados vão receber mais 
policiamento, com 211 militares em atuação
diariamente, fruto de Acordo de 
Cooperação Técnica

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE NOVO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2022 – CONCORRÊNCIA Nº. 002/2022 - CPL/URB RECIFE
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras de Requalificação do Mercado São 
José – Patrimônio Histórico da cidade do Recife/PE. Valor Máximo Aceitável: R$ 21.848.573,93. Data, hora e 
local: data e hora limite para recepção dos envelopes: 08/06/2022 às 10:00 horas, data e hora para realização de 
sessão por videoconferência: 08/06/2022 às 14:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitações – CPL/URB 
Recife, sita à Av. Oliveira Lima, Nº. 867, Boa Vista – Recife/PE - CEP: 50050-390. O Novo Edital está disponível no 
endereço eletrônico: http://www.recife.pe.gov.br/portalcompras/app/ConsAvisosPesquisar.php, ou na 
sala da CPL, em dias úteis e de funcionamento, no horário de 8:00 às 12:00 horas, mediante a entrega de 01 
(um) DVD virgem ou outro tipo de mídia ou, ainda, através do e-mail cplurb@recife.pe.gov.br, solicitando o 
“Comprovante de Recebimento”, que deverá ser preenchido, assinado e encaminhado via e-mail, para o 
recebimento do Novo Edital completo. Informações na sala da CPL ou no telefone: 81 3355-5081, das 8:00 às 
12:00 horas ou através do e-mail: cplurb@recife.pe.gov.br. Recife, 30 de abril de 2022. Irana Almeida - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL

Terminal de Santa Rita, os pro-
fissionais poderão fazer aborda-
gens de pessoas com atitudes
suspeitas para coibir a prática de
crimes, tráfico de drogas e atos in-
fracionais. 

A Gerência de Segurança e In-
teligência (GSI), do Grande Reci-
fe, acompanha as atividades do
acordo que era apenas um con-
vênio e foi ampliada.

Em nota, a Polícia Militar afirma
que a finalidade da ação é garan-
tir a paz social. “Trata-se do apoio
da Polícia Militar, as ações do
Consórcio de Transporte Metro-
politano nas estações e terminais
integrados da RMR, com a finali-
dade de garantir a paz social atra-

vés do policiamento preventivo e
repressivo, evitando depredação,
assaltos e outros crimes”, disse. 

A Gerência de Segurança e In-
teligência (GSI), do Grande Reci-
fe, acompanha as atividades do
Acordo de Cooperação Técnica. O
convênio anterior foi finalizado
em dezembro de 2021. Além das
rondas policiais, equipes fixas
circularam pelos terminais, ga-
rantindo mais segurança. 

Para tirar dúvidas, dar suges-
tões ou registrar reclamações, o
Grande Recife oferece ao usuário
a Central de Atendimento ao
Cliente (0800 081 0158) e o What-
sApp (99488.3999), exclusivo
para reclamações.

Centro de 
monitoramento
em tempo real

Um Centro de Controle Opera-
cional (Core) foi inaugurado na
sexta-feira para atuar no monito-
ramento de 26 terminais integra-
dos de transporte e 44 estações de
BRT da Região Metropolitana do
Recife. O centro conta com inteli-
gência artificial e é o primeiro
passo para uma maior otimiza-
ção e vigilância no transporte pú-
blico. 

“Hoje nós damos o pontapé
inicial com a inauguração da Cen-
tral de Controle de todos os equi-
pamentos de transporte público
da Região Metropolitana”, afir-
mou o secretário de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação, Tomé
Franca.

Com o monitoramento das câ-
meras 24h, o Core vai unificar as
informações recebidas e, segundo
o governo, deve responder de for-
ma mais ágil às demandas da po-
pulação, garantindo segurança,
bom funcionamento das estações
e terminais. Também é possível
monitorar a qualidade do ar e
controlar o acesso e manutenção
das pessoas à redes wi-fi. 

“É um sistema diferente de
qualquer outro que temos no Bra-
sil, tendo inteligência artificial
que monitora, sem precisar da
pessoa física dentro da central de
controle, as estações e terminais”,
explicou o diretor-presidente da
Nova Mobi PE, Gilberto Menezes.

ARTHUR MOTA/ ARQUIVO FOLHA

Reforço visa controlar o
comércio irregular e a
evasão de renda para
preservar a ordem pública
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BREVES

“Bolofofos” faz show 
no Teatro RioMar 

Neste sábado, 30, o projeto
“Bolofofos”, dono do hit infantil
“Pão Pão Pão Pão Pão de queijo,
isso é tudo que eu desejo...”, se
apresenta no Teatro RioMar, a
partir das 16h. Com mais de 2 bi-
lhões de visualizações no Youtu-
be, o grupo faz sucesso com can-
ções que atingem a família intei-
ra. Além do “Funk do Pão de
Queijo”, outros hits do grupo fa-
zem parte do repertório: “Do-
mingo Abacaxi Flamingo”, “Ma-
mãe eu Risquei o Sofá” e “Rock
da Melancia”. Sobem ao palco as
personagens Bunny - a coelhi-
nha; Rick - o leãozinho; Sophie -
a gatinha; Pow - o polvinho; e Pipi
- o bebê corujinha. Os ingressos
custam a partir de R$ 50 e estão
à venda no site Uhuu. 

Romero Ferro
encerra turnê

No domingo, 1º de maio, o can-
tor pernambucano Romero Ferro
desembarca com sua turnê “Fer-
ro” no Recife, precisamente no
Estelita, no bairro do Pina. Se-
gundo o artista, o repertório co-
necta elementos da música tro-
pical brasileira com timbres da
década de 1980. Romero já levou
o seu show para Curitiba, São
Paulo, Fortaleza e ainda chegará
a João Pessoa. Haverá participa-
ção especial de Uana, Jader e
Joyce e do DJ Iury Andrew, além
dos bailarines do Ballet Carla
Santana e Victor Marinho. Onde:
Casa de show Estelita: av. Satur-
nino de Brito, 385, Cabanga. In-
gressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30
(meia), à venda na Sympla e bilhe-
teria. Informações: (81) 97102.3573.

C
onhecida por ter criado
os vitrais da Catedral de
Brasília, a artista visual
francesa Marie Anne An-
toinette Hélène Peretti,
mais conhecida como

Marianne Peretti faleceu, na últi-
ma segunda-feira (25), aos 94
anos, no Recife. Ela estava inter-
nada no Hospital Português, no
bairro da Ilha do Leite. 

O velório de Marianne está pre-
visto para este sábado (30), a par-
tir das 13h, no Cemitério Campo
da Esperança, em Brasília, na Ca-
pital Federal. O falecimento foi
confirmado na sexta-feira (29),
mas o hospital não teve autoriza-
ção da família para divulgar a
causa da morte. 

A mulher 
dos vitrais

Marianne trabalhou com o ar-
quiteto Oscar Niemeyer e foi a
única mulher da equipe respon-
sável pela construção de Brasília.
Além da Catedral, suas obras tam-

bém estão presentes em espaços
como o Congresso Nacional, o Pa-
lácio do Jaburu, o Superior Tibu-
nal de Justiça e o Memorial JK. Fi-
lha de mãe francesa e pai brasi-
leiro, Marianne nasceu em Paris e
se mudou para São Paulo em 1953,
após se casar com um inglês. Após
a separação, a artista se mudou
para Pernambuco, seu estado de
origem paterno. 

Ainda na Europa, o trabalho da
Peretti  já havia rendido elogios de
Salvador Dalí. Mas foi no Brasil
que ela passou a se dedicar com
mais intensidade à carreira artís-
tica, com ênfase em vitralismo.
Trabalhando com vitrais, escul-
turas e painéis, a francesa fez par-
cerias com nomes como Roberto
Burle Marx, Lúcio Costa e Janete
Costa. 

No Recife, Marianne tem cria-
ções espalhadas por edifícios em-
presariais, espaços judiciários,
hotéis e igrejas, como a Igreja
Messiânica do Rosarinho e a Igre-
ja Nossa Senhora da Piedade, além
da Capela do Tribunal de Justiça
de Pernambuco, entre outras. 

O adeus a prestigiada 
vitralista Marianne Peretti

Artista faleceu aos 94 anos no Recife e será sepultada em Brasília

FELIPE RIBEIRO/ARQUIVO FOLHA

Peretti foi a única profissional
mulher a integrar a equipe que

construiu a Capital Federal

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/EMLURB 
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - CLI EMLURB – CONCORRÊNCIA N° 003/2022 – 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM 
TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, 
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR- 101, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 
69 E KM 78, E OS KM 62 E KM 58. O Presidente da Comissão de Licitação da Autarquia de 
Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB torna público o resultado de julgamento final, 
declarando VENCEDORA: VASCONCELOS E SANTOS LTDA - R$ 4.795.564,07 (quatro 
milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sete 
centavos). Recife, 29 de abril de 2022. Marco Antonio de Araújo Bezerra – Presidente da 
Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 023.2022.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014.2022. CPL

Objeto: Sistema de Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de pneus, câmara de ar e protetor 
novos, de primeiro uso, com certificado INMETRO, para serem utilizados nos veículos da frota da Secretaria de 
Educação do Município de Ibimirim/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital 
e seus anexos.  No jornal de grande circulação do dia 21.04 foi publicado um aviso de edital retificado. 
Informamos que: ONDE SE LÊ: Valor máximo estimado do certame: R$ 384.995,66 (Trezentos e oitenta e 
quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos). LEIA-SE: Valor máximo estimado 
do certame: R$ 392.520,24 (Trezentos e noventa e dois mil quinhentos e vinte reais e vinte e quatro centavos). 
Informamos ainda que as demais informações não sofreram alteração. 

Ibimirim, 02 de Maio de 2022

George Menezes Umbuzeiro 
Pregoeiro Público

Excepcionalmente, hoje, não publicaremos Horóscopo e Passatempo
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APIPUCOS                 
LP487 OPORTUNIDADE AP -
TO COM 227M, 4QTS, COM
2 SUITES, CLOSET, SALA P/
04AMB, WC SOC, LAVABO,
VAR, COZ, DCE, 2VGS, SOL -
TAS, CAMPO PLY, QUADRA,
SALO DE FESTA E ACADE-
MIA,ESTACIONAMENTO
PARA VISITANTES R$ 850
MIL, AC.FINAC, LIGAR FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

AFLITOS                  
LP 271 IMPERDIVEL APTO
NO CORACAO DOS AFLI-
TOS COM 60M, 2QTS, 1STE,
SALA P/ 02AMB, COZ, WC
SOC, 1VG, SL FESTA, PLAY
QUADRA R$ 360MIL, AC.
FINAC, MARQUE SUA VISI -
TA! !FONES:991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP3184 OPORTUNIDADE!!
IMPERDIVEL APTO 110 M,
3QTS, 1STE, VAR, SALA P/ 02
AMB, COZ, DCE, WC SOC,
TODO COM ARMARIOS, 2
VGS, ELEV, PISC, SL FESTA,
PLAY, VALOR R$610MIL, AC
FINAC. FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP 4126 OPORTUNIDADE
AP TO DECORADO COM
202M COM 5ATS SENDO 1
SUITE,CLOSET, VAR, 2 SALAS
COM 3QMB, COZ, DCE, AR-
MARIOS, 2 VG, SL DE FESTA,
ELEV, R$ 580MIL, AC FINAC,
FONE 986967550/30375200
CRECI 9355J
LP 271 IMPERDIVEL APTO
NO CORACAO DOS AFLI-
TOS COM 60M, 2QTS, 1STE,
SALA P/ 02AMB, COZ, WC
SOC, 1VG, SL FESTA, PLAY
QUADRA R$ 360MIL, AC.
FINAC, MARQUE SUA VISI -
TA! !FONES:991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP3184 OPORTUNIDADE!!
IMPERDIVEL APTO 110 M,
3QTS, 1STE, VAR, SALA P/ 02
AMB, COZ, DCE, WC SOC,
TODO COM ARMARIOS, 2
VGS, ELEV, PISC, SL FESTA,
PLAY, VALOR R$610MIL, AC
FINAC. FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP 4126 OPORTUNIDADE
AP TO DECORADO COM
202M COM 5ATS SENDO 1
SUITE,CLOSET, VAR, 2 SALAS
COM 3QMB, COZ, DCE, AR-
MARIOS, 2 VG, SL DE FESTA,
ELEV, R$ 580MIL, AC FINAC,
FONE 986967550/30375200
CRECI 9355J
LP 271 IMPERDIVEL APTO
NO CORACAO DOS AFLI-
TOS COM 60M, 2QTS, 1STE,
SALA P/ 02AMB, COZ, WC
SOC, 1VG, SL FESTA, PLAY
QUADRA R$ 360MIL, AC.
FINAC, MARQUE SUA VISI -
TA! !FONES:991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP3184 OPORTUNIDADE!!
IMPERDIVEL APTO 110 M,
3QTS, 1STE, VAR, SALA P/ 02
AMB, COZ, DCE, WC SOC,
TODO COM ARMARIOS, 2
VGS, ELEV, PISC, SL FESTA,
PLAY, VALOR R$610MIL, AC
FINAC. FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP 4126 OPORTUNIDADE
AP TO DECORADO COM
202M COM 5ATS SENDO 1
SUITE,CLOSET, VAR, 2 SALAS
COM 3QMB, COZ, DCE, AR-
MARIOS, 2 VG, SL DE FESTA,
ELEV, R$ 580MIL, AC FINAC,
FONE 986967550/30375200
CRECI 9355J
LP 271 IMPERDIVEL APTO
NO CORACAO DOS AFLI-
TOS COM 60M, 2QTS, 1STE,
SALA P/ 02AMB, COZ, WC
SOC, 1VG, SL FESTA, PLAY
QUADRA R$ 360MIL, AC.
FINAC, MARQUE SUA VISI -
TA! !FONES:991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP3184 OPORTUNIDADE!!
IMPERDIVEL APTO 110 M,
3QTS, 1STE, VAR, SALA P/ 02
AMB, COZ, DCE, WC SOC,
TODO COM ARMARIOS, 2
VGS, ELEV, PISC, SL FESTA,
PLAY, VALOR R$610MIL, AC
FINAC. FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP 4126 OPORTUNIDADE
AP TO DECORADO COM
202M COM 5ATS SENDO 1
SUITE,CLOSET, VAR, 2 SALAS
COM 3QMB, COZ, DCE, AR-
MARIOS, 2 VG, SL DE FESTA,
ELEV, R$ 580MIL, AC FINAC,
FONE 986967550/30375200
CRECI 9355J

BOA VISTA                

LP 367 OPORTUNIDADE U -
NICA EXCLUSIVIDADE EDF.
DUARTE COELHO APTO
COM 127M, 3QTS,, 1SUITE,
VAR, WC SOC, DCE, SL P/
02AMB, COZ, DCE, TODO
COM ARMARIOS, PRONTO
PRA MORAR, LINDA VISTA,
ELV, R$ 270MIL, AC.FINAC,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES
COM OS NOSSOS CORRE-
TORES. FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

CANDEIAS                 
02 QUARTOS, SENDO 1 SU -
I TE, 01 WC SOCIAL, 11 AN -
DAR. 3 FAIXAS R$ 470 MIL.
TODO MOB. TEL: (81)99704-
5593
02 QUARTOS, SENDO 1 SU -
I TE, 01 WC SOCIAL, 11 AN -
DAR. 3 FAIXAS R$ 470 MIL.
TODO MOB. TEL: (81)99704-
5593

CASA AMARELA             
LP 239OPORTUNIDADE AP -
TO COM OTIMA LOCAL-
IZACAO COM 80M, 2QTS,
SUITE, ESCRITORIO, SL P/
02AMB, VAR, WC SOC, COZ,
AREA DE SERV, TODO COM
ARMARIOS, PISC SALAO DE
FESTA, 1VG, DE GARAGEM,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES
AC.FINAC, VALOR R$ 350
MIL,FONES:-991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP312 IMPERDIVEL!! APTO
C/ 63M, 3QTS SENDO 2STE,
SP/02AMB, COZ, WC SOC,
TODO DECORADO E C/
ARMARIOS, ELEV, SL FESTA,
PISC, PLAY, 1VG, R$ 380MIL,
AC FINAC, MARQUE SUA
VISITA!! FONES: 986967550/
999955055/30375200 CRECI
9355J

LP3217 APTO COM OTIMA
LOCALIZACAO COM 72M, 3
QTS, 1STE, SL P/ 02AMB, WC
SOC, COZ, TODO COM AR-
MARIOS, ELEV, 1VG, R$ 250
MIL, ACEIT. FINAC, MARQUE
SUA VISITA TELS: 991919003/
986967550/ 30375200
LP3217 IMPERDIVEL LINDO
APTO COM OTIMA LOCAL-
IZACAO COM 72M, 3 QTS,
1STE, SL P/ 02AMB, WC SOC,
COZ, TODO COM ARMAR-
IOS, ELEV, 1VG, R$ 250 MIL,
AC.FINAC, MARQUE SUA
VISITA FONES: 991919003/
986967550/30375200
LP374 OPORTUNIDADE AP -
TO NO CORACAO DE CA -
SA AMARELA COM 85M, 3
QTS, STE, VAR, SL P/ 02AMB,
WC SOC, COZ, DCE, TODO
COM ARMARIOS, ELEV, 2VG,
LAZER COMPLETO, R$ 450
MIL, AC FINAC, TELEFONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP 239OPORTUNIDADE AP -
TO COM OTIMA LOCAL-
IZACAO COM 80M, 2QTS,
SUITE, ESCRITORIO, SL P/
02AMB, VAR, WC SOC, COZ,
AREA DE SERV, TODO COM
ARMARIOS, PISC SALAO DE
FESTA, 1VG, DE GARAGEM,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES
AC.FINAC, VALOR R$ 350
MIL, FONES: - 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP312 IMPERDIVEL!! APTO
C/ 63M, 3QTS SENDO 2STE,
SP/02AMB, COZ, WC SOC,
TODO DECORADO E C/
ARMARIOS, ELEV, SL FESTA,
PISC, PLAY, 1VG, R$ 380MIL,
AC FINAC, MARQUE SUA
VISITA!! FONES: 986967550/
999955055/30375200 CRECI
9355J

LP3217 APTO COM OTIMA
LOCALIZ. COM 72M, 3 QTS,
1STE, SL P/ 02AMB, WC SOC,
COZ, TODO COM ARMAR-
IOS, ELEV, 1VG, R$ 250 MIL,
AC.FINAC, MARQUE SUA
VISITA FONES: 991919003/
986967550/30375200
LP3217 IMPERDIVEL LINDO
APTO COM OTIMA LOCAL-
IZACAO COM 72M, 3 QTS,
1STE, SL P/ 02AMB, WC SOC,
COZ, TODO COM ARMAR-
IOS, ELEV, 1VG, R$ 250 MIL,
AC.FINAC, MARQUE SUA
VISITA FONES: 991919003/
986967550/30375200

LP374 AP TO NO CORACAO
DE CA SA AMARELA C/85M,
3 QTS, STE, VAR, SL P/ 02AMB,
WC SOC, COZ, DCE, TODO
COM ARMARIOS, ELEV, 2VG,
LAZER COMPLETO, R$ 450
MIL, AC FINAC, F: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP374 AP TO NO CORACAO
DE CA SA AMARELA C/85M,
3 QTS, STE, VAR, SL P/ 02AMB,
WC SOC, COZ, DCE, TODO
COM ARMARIOS, ELEV, 2VG,
LAZER COMPLETO, R$ 450
MIL, AC FINAC, F: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP3217 APTO COM OTIMA
LOCALIZ. COM 72M, 3 QTS,
1STE, SL P/ 02AMB, WC SOC,
COZ, TODO COM ARMAR-
IOS, ELEV, 1VG, R$ 250 MIL,
AC.FINAC, MARQUE SUA
VISITA FONES: 991919003/
986967550/30375200
LP3217 IMPERDIVEL LINDO
APTO COM OTIMA LOCAL-
IZACAO COM 72M, 3 QTS,
1STE, SL P/ 02AMB, WC SOC,
COZ, TODO COM ARMAR-
IOS, ELEV, 1VG, R$ 250 MIL,
AC.FINAC, MARQUE SUA
VISITA FONES: 991919003/
986967550/30375200

LP374 AP TO NO CORACAO
DE CA SA AMARELA C/85M,
3 QTS, STE, VAR, SL P/ 02AMB,
WC SOC, COZ, DCE, TODO
COM ARMARIOS, ELEV, 2VG,
LAZER COMPLETO, R$ 450
MIL, AC FINAC, F: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP374 AP TO NO CORACAO
DE CA SA AMARELA C/85M,
3 QTS, STE, VAR, SL P/ 02AMB,
WC SOC, COZ, DCE, TODO
COM ARMARIOS, ELEV, 2VG,
LAZER COMPLETO, R$ 450
MIL, AC FINAC, F: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

A N U N C I E  C O N O S C O
( 8 1 )  3 4 2 5  5 8 3 1  /  5 8 8 2

1 imóveis apartamentos � casas
comerciais � outros 2 Veículos automóveis � motos e bicicletas

caminhões � outros

Recife, sábado / domingo, 30 de abril e 1º de maio de 2022
Fo l h a d e P e r n a m b u c o

19 Classificados
3 Oportunidades � empregos � negócios 

� locadoras � outros 4 Diversos � comunicados � serviços
profissionais � outros

Apartamentos
IMÓVEIS
Vendem-se

1

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME Nº 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2022

Data, Hora e Local: No dia 08 de março de 2022, às 09:00h, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. (“Moura
Dubeux” ou “Companhia”), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467, 13º andar – parte, Boa Viagem, cidade

de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.011-050.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, do estatuto social da Moura Dubeux (“Estatuto Social”).

Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux – Presidente; e Sra. Leila Oliveira Alves – Secretária.
Ordem do Dia: Iniciada a reunião, de caráter deliberativo, foram apresentados e discutidos os seguintes itens: (i) De-

monstrações Financeiras, individuais e consolidadas da Companhia para ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021,

acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii) forma de outorga das ações de emissão de ações de emis-

são da Companhia no âmbito do Plano de Outorga de Incentivo de Longo Prazo da Companhia aprovado em Assembleia

Geral Extraordinária da Companhia realizada em 16 de novembro de 2021 (“Plano de ILP”); (iii) convocação e proposta da

administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e (iv) autorização da Diretoria da Com-

panhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das matérias da ordem do dia da presente reunião

do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem qualquer
ressalva ou restrição:

(i) Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, as Demonstrações Financeiras, individuais e consoli-
dadas da Companhia para ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, que compreendem o relatório da administra-

ção, acompanhadas do parecer dos auditores independentes da Companhia;

(ii) Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, que a outorga de ações ordinárias de emissão da Com-
panhia para fins do Plano de ILP será realizada mediante da outorga de ações de mantidas em tesouraria pela Compa-

nhia. A quantidade de ações a ser outorgada a cada participante do Plano de ILP será deliberada oportunamente pelo

Conselho de Administração dentro dos limites previstos no Programa de ILP;

(iii) Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva ou restrição, a proposta da administração e convocação para As-
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 19 de abril de 2022. Matérias da Ordem
do Dia da AGO: (i) apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações finan-
ceiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-

zembro de 2021; (ii) apreciação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro

de 2021; (iii) definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) eleição dos membros

do Conselho de Administração da Companhia e Matérias da Ordem do Dia da AGE: (i) ratificação do montante global da
remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii)

fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia relativo ao exercício social a ser encer-

rado em 31 de dezembro de 2022; (iii) alteração do estatuto social da Companhia para modificação de seu artigo 49, con-

forme o disposto no artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019; e (iv) sujeito à aprovação do item (iii) acima,

consolidação do estatuto social da Companhia de modo a incorporar a alteração proposta; e

(iv) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações
aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com relação a tais matérias.

Encerramento: Tudo isso exatamente nos termos acima consignados e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos, lavrando-se a presenta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo presidente e pela se-

cretária, conforme faculta a Seção IV, do Anexo V da Instrução Normativa DREI n.º 81/2020. Presidente: Gustavo José
Moura Dubeux – Secretária: Leila Oliveira Alves – Conselheiros: Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Du-
beux, Aluisio José Moura Dubeux, Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o ar-

tigo 16 do Estatuto Social da Companhia), Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta

o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia) e Gustavo Ribas de Almeida Leite (participando por videoconferência, con-

forme faculta o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia).

Recife, 08 de março de 2022.

Presidente: Gustavo José Moura Dubeux
Secretária: Leila Oliveira Alves

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 12.049.631/0001-84

NIRE 26.3.0001525-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: no dia 25 de março de 2022, às 14:00 horas, na sede social da Moura Dubeux Engenha-
ria S.A. (“Moura Dubeux” ou “Companhia”), com sede na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467, 13º andar

– parte, Boa Viagem, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.011-050.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do

Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, do estatuto social da Moura Dubeux.

MESA: Presidente: Sr. Gustavo José Moura Dubeux; e Secretária: Sr. Leila Oliveira Alves.
ORDEM DO DIA: apreciar e deliberar sobre: (i) a aprovação do programa de recompra de ações de emissão da
Companhia; e (ii) a autorização da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a execução das

deliberações tomadas.

DELIBERAÇÕES: após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Adminis-

tração da Companhia decidiram:

(i) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da

Companhia, a aquisição de terreno na cidade de Salvador, Estado da Bahia, conforme apresentação arquivada na

sede da Companhia;

(ii) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a aplicação de lucros e/ou reservas disponíveis,

nos termos do artigo 30, parágrafo 1º, “b”, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Ins-

trução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 567, de 17 de setembro de 2015 (“Instrução CVM 567”), na
aquisição, em uma série de operações, de até 2.703.860 (dois milhões e setecentos e três mil oitocentos e ses-

senta) ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de até 5% (cinco por centro) do total de ações

ordinárias em circulação de emissão da Companhia (“Programa de Recompra”) de acordo com os termos e condi-

ções previstos no Anexo I à presente ata; e

(iii) aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a autorização da Diretoria da Companhia para

praticar todos e quaisquer atos necessários para a execução da deliberação ora tomada, podendo, inclusive, defi-

nir o momento e a quantidade de ações a serem adquiridas nas operações, observados os limites e restrições es-

tabelecidos na Instrução CVM 567 e nos limites estabelecidos no Programa de Recompra ora aprovado.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida,
achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente: Gustavo José Moura Dubeux; e Secretária: Leila Oliveira Alves. Membros do Con-
selho de Administração: Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux,
Geraldo Sardinha Pinto Filho, Francisco Sciarotta Neto e Gustavo Ribas de Almeida Leite.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Recife, 25 de março de 2022.

Gustavo José Moura Dubeux Leila Oliveira Alves
Presidente Secretária

EDITAL DE PROCLAMAS

A Belª. FABIANA MARIA GUSMÃO DANDA LIMA, Oficial do 
Serviço de Registro civil das Pessoas Naturais e Casamentos do 9º 
Distrito Judiciário, com sede à Rua Galvão Raposo, nº 222, 
Madalena, Recife-PE. Faz saber, que estão se habilitando a casar-se 
por este cartório os seguintes contraentes: 1 - RUBENS CAMARA 
SANTOS e FERNANDA SILVA NANES. Se alguém souber de algum 
impedimento, acuse-o para fins de direito no prazo da Lei. Dado e 
passado nesta Capital, Recife, 29 de abril de 2022. Eu, Fabiana Maria 
Gusmão Danda Lima, Oficial do Registro, mandei digitar e assino.

D4Sign 3dd80d69-6ce8-4a57-aa45-f06b2ee9d857 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



CASA FORTE               

LP 4106 VENDO APTO COM
178M, A 50M DA PRACA DE
CASA FORTE, 4QTS, WC
SOC, 2STES, 1CLOST, VAR, SL
PARA 03 AMB, DCE, COZ,
TODO COM ARMARIOS,
LA ZER COMPLETO, 3VGS,
MARQUE SUA VISITA!! R$
1.250MIL, AC FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

DERBY                    

LP 371 OPORTUNIDADE A -
PAR TAMENTO PROXIMO
DE TUDO COM 125M, 3
QTS, STE, SALA P/ 02 AMB,
COZ, WC SOC, DCE, AR-
MARIOS, VAR, 1VG, ELE-
VADOR, SALÃO DE FESTA,
PLAY, R$ 490 MIL, AC.FINAC,
MARQUE SUA VISITA FONE
30375200/ 986967550 CRECI
9355J

DIVERSOS LOCAIS          

LP282 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE PARA MORAR
APARTAMENTOO COM 71
M, 2 QUARTOS, SALA PARA
02 AMBIENTES, COZ, A REA
DE SERV, WC SOCISL, 1VG,
QUADRA, SALAO DE FESTA,
PLY, R$ 140MIL, AC FINAC.
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP282 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE PARA MORAR
APARTAMENTO  COM 71 M,
2 QUARTOS, SALA PARA 02
AMBIENTES, COZ, A REA DE
SERV, WC SOCIAL, 1 VAGA,
QUADRA, SALAO DE FESTA,
PLY, R$ 140MIL, ACEITAMOS
FINACIAMENTO.LIGAR
TELEFO NES:991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP282 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE PARA MORAR
APARTAMENTO  COM 71 M,
2 QUARTOS, SALA PARA 02
AMBIENTES, COZ, A REA DE
SERV, WC SOCIAL, 1 VAGA,
QUADRA, SALAO DE FESTA,
PLY, R$ 140MIL, ACEITAMOS
FINACIAMENTO.LIGAR
TELEFO NES:991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

ENCRUZILHADA             

LP 341 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE APARTAMENTO
96 M, 1 SUITE, VARANDA,
SA LA PARA 02 AMBIENTES,
COZINHA, WC SOC, DCE,
ELEV, 1 VAGA, SALÃO DE
FES TA, R$ 430MIL, MARQUE
SUA VISITA, ACEIT. FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/ 30375200 CRECI
9355J

LP 3145 OPORTUNIDADE
U NICA APTO COM 66M,
3QTS, 1STE, VAR, SL P/ 02
AMB, WC SOC, COZ, AREA
DE SERV, ARMARIOS, 1VG,
ELEV, SL FESTA, PLAY, PISC,
R$ 380MIL, AC.FINAC, FONE
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP342 OPORTUNIDADE AP -
TO COM 80M, 3QTS, SL P/
02AMB, WC SOC, COZ, WC
SE SERV, VAR, 1VG, MARQUE
SUA VISITA !! R$ 220MIL AC
FINAC, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP 341 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE APTO 96M, 1
SUITE, VAR, SALA P/ 02AMB,
COZ, WC SOC, DCE, ELEV,
1VG, SL FESTA, R$ 430MIL,
MARQUE SUA VISITA, AC.
FINAC, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP 3145 OPORTUNIDADE
U NICA APTO COM 66M,
3QTS, 1STE, VAR, SL P/ 02
AMB, WC SOC, COZ, AREA
DE SERV, ARMARIOS, 1VG,
ELEV, SL FESTA, PLAY, PISC,
R$ 380MIL, AC.FINAC, FONE
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP342 OPORTUNIDADE AP -
TO COM 80M, 3QTS, SL P/
02AMB, WC SOC, COZ, WC
SE SERV, VAR, 1VG, MARQUE
SUA VISITA !! R$ 220MIL AC
FINAC, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

ESPINHEIRO               

LP 3153 OPORTUNIDADE
IMPERDIVEL APARTAM COM
113 M, 3 QTS, SUITE, DCE,
WC SOC, COZ, SL P/ 02
AMB, ARMARIOS, VAR 1VG,
SL FESTA, ELEV, R$ 480MIL,
AC.FINAC, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP 331 IMPERDIVEL !!! APTO
COM 120M, 3QTS, 1STE, WC
SOC, SL P/ 02AMB, COZ, 4
VAR, 1VG, ARMARIOS, EM
TODOS OS AMBIENTES, EL-
EVADORES, SL FESTA, R$
350 MIL, AC. FIANC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP 390OPORTUNIDADE U -
NICA PARA MORAO, APTO
COM 120 M, 3QTS, SUITE,
VAR, SALA P/02 AMB, COZ,
WC SOC, DCE, TODO C/
ARMARIOS, 1VG, ELEV, R$
400 MIL, AC FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP 4133 OPORTUNIDADE
APTO PROX DE TUDO C/
157M, 4QTS, 1SUITE, VAR,
WC SOC, SL P/ 02 AMB,
COZ, LAVABO, TODO COM
ARMARIOS, PORCELANA -
TO, ELEVAD, 2VGS, LAZER
COMP. R$ 750 MIL, MAR-
QUE SUA VISITA, AC FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP249 OPORTUNIDADE AP -
TO COM 85M, 2QTS, SALA/
02 AMB, COZ, WC SOCIAL,
TODO COM ARMARIOS, E -
LEV, 1 VAGA, R$ 230MIL, AC.
FINAC, MARQUE SUA VISITA,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP255 OPORTUNIDADE U -
NICA APTO COM 88M, 2
QTS, 1SUITE, SL P/ 02 AMB,
COZ, WC SOC, VAR, DCE,
1VG, TODO COM ARMAR-
IOS, ELEV, R$ 210MIL, MAR-
QUE SUA VISITA, AC. FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP2‘7 APTO COM 55M O -
TIMA LOCALIZACAO, 2
QTS, WC SOC, SL P/ 02 AMB,
COZ, AREA DE SERV, AR-
MARIOS, REFORMADO, 1
VG, MARQUE SUA VISITA!!
R$ 209MIL, AC.FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP359 OPORTUNIDADE PA -
RA MORAO A APTO COM
96 M, 3 QTS, 1SUITE, DCE,
TODO COM ARMARIOS,
1VG, ELEV, R$ 375MIL, AC
FINAC, MARQUE SUA VI -
SITA!! FONES: 986967550/
999955055/30375200 CRECI
9355J

LP389 IMPERDIVEL APTO C/
82M,3QTS, STE, VAR, SL P/ 02
AMB, WC SOC, DCE, NACS,
ELEV, SL FESTA, PLAY, PISC,
2VGS, ARMARIOS, R$ 520
MIL, AC FINAC, TELEFONES
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP422 OPORTUNIDADE IM-
PECAVEL APTO PROX DE
TUDO COM 118M, 4QTS,
2STE, WC SOC, SL P/ 02AMB,
COZ, VAR, DCE, TODO C/
ARMARIOS, 2 VGS, LAZER
COMP, R$ 850MIL, MARQUE
SUA VISITA, AC. FINAC, LI -
GAR FONES: 9919190003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP 3153 OPORTUNIDADE
IMPERDIVEL APARTAM COM
113 M, 3 QTS, SUITE, DCE,
WC SOC, COZ, SL P/ 02
AMB, ARMARIOS, VAR 1VG,
SL FESTA, ELEV, R$ 480MIL,
AC.FINAC, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP 331 IMPERDIVEL !!! APTO
COM 120M, 3QTS, 1STE, WC
SOC, SL P/ 02AMB, COZ, 4
VAR, 1VG, ARMARIOS, EM
TODOS OS AMBIENTES, EL-
EVADORES, SL FESTA, R$
350 MIL, AC. FIANC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP 390OPORTUNIDADE U -
NICA PARA MORAO, APTO
COM 120 M, 3QTS, SUITE,
VAR, SALA P/02 AMB, COZ,
WC SOC, DCE, TODO C/
ARMARIOS, 1VG, ELEV, R$
400 MIL, AC FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP 4133 OPORTUNIDADE
APTO PROX DE TUDO C/
157M, 4QTS, 1SUITE, VAR,
WC SOC, SL P/ 02 AMB,
COZ, LAVABO, TODO COM
ARMARIOS, PORCELANA -
TO, ELEVAD, 2VGS, LAZER
COMP. R$ 750 MIL, MAR-
QUE SUA VISITA, AC FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP249 OPORTUNIDADE AP -
TO COM 85M, 2QTS, SALA/
02 AMB, COZ, WC SOCIAL,
TODO COM ARMARIOS, E -
LEV, 1 VAGA, R$ 230MIL, AC.
FINAC, MARQUE SUA VISITA,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP255 OPORTUNIDADE U -
NICA APTO COM 88M, 2
QTS, 1SUITE, SL P/ 02 AMB,
COZ, WC SOC, VAR, DCE,
1VG, TODO COM ARMAR-
IOS, ELEV, R$ 210MIL, MAR-
QUE SUA VISITA, AC. FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J
LP2‘7 APTO COM 55M O -
TIMA LOCALIZACAO, 2
QTS, WC SOC, SL P/ 02 AMB,
COZ, AREA DE SERV, AR-
MARIOS, REFORMADO, 1
VG, MARQUE SUA VISITA!!
R$ 209MIL, AC.FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP359 OPORTUNIDADE PA -
RA MORAO A APTO COM
96 M, 3 QTS, 1SUITE, DCE,
TODO COM ARMARIOS,
1VG, ELEV, R$ 375MIL, AC
FINAC, MARQUE SUA VI -
SITA!! FONES: 986967550/
999955055/30375200 CRECI
9355J
LP389 IMPERDIVEL APTO C/
82M,3QTS, STE, VAR, SL P/ 02
AMB, WC SOC, DCE, NACS,
ELEV, SL FESTA, PLAY, PISC,
2VGS, ARMARIOS, R$ 520
MIL, AC FINAC, TELEFONES
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP422 OPORTUNIDADE IM-
PECAVEL APTO PROX DE
TUDO COM 118M, 4QTS,
2STE, WC SOC, SL P/ 02AMB,
COZ, VAR, DCE, TODO C/
ARMARIOS, 2 VGS, LAZER
COMP, R$ 850MIL, MARQUE
SUA VISITA, AC. FINAC, LI -
GAR FONES: 9919190003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

GRACAS                   

LP 206 OPORTUNIDADE
PARA MORAO E INVESTIR
IMPERDIVEL STUDIO COM
34M, QUARTO, SALA, COZ,
WC SOC, TODO COM AR-
MARIOS, 1VG, PISC, ACADE-
MIA, SALAO DE FESTA, R$
290MIL, AC FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J
LP327 OPORTUNIDADE AP -
TO COM 113M, 3ATS, SUITE,
WC SOC, SALA P/ 02AMB,
COZ, DCE, TODO COM AR-
MARIOS, 1VG, PISCINA, SA -
LAO DE FESTA, PLAY, R$ 520
MIL, AC.FINAC, LIGAR FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP364 IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE UNICA APTO
COM 105M, 3QTS, COM 1
SUITE, WC SOC, VAR, COZ,
DCE, SL P/ 02AMB, TODO
COM ARMARIOS, 2 VAGAS,
ELEV, SL FESTA, QUADRA,
PLAY, R$ 650MIL, AC.FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP 206 OPORTUNIDADE
PARA MORAO E INVESTIR
IMPERDIVEL STUDIO COM
34M, QUARTO, SALA, COZ,
WC SOC, TODO COM AR-
MARIOS, 1VG, PISC, ACADE-
MIA, SALAO DE FESTA, R$
290MIL, AC FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

PIPA AGROINDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ (MF): nº 21.730.100/0001-43

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da PIPA AGROINDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S.A. apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras preparadas de acordo
com as Normas Brasileiras e Internacionais de contabilidade. A Empresa adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade e que são efetivas para as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021.
As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas de forma comparativa ao exercício atual de 2021, conforme previsto na NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. No ano que passou, enfrentamos uma retomada econô-
mica do Pais após a crise profunda (Covid-19), não uma que criamos, nem que possamos resolver sozinhos, mas uma crise que enfrentamos com coragem, convicção e resiliência. Continuamos otimistas e esperançosos de que dias melhores virão. Olhando para 2022, conti-
nuaremos apoiando nossos colaboradores, clientes e fornecedores, enquanto nos transformamos em uma organização muito mais ágil, inovadora, sustentável e eficiente. AAdministração.Marcos Henrique César Cavalcanti Clement - Diretor. Célido Ricardo da Silva - Diretor.

BALANÇO PATRIMONIAL - Levantados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em R$ 1,00)

ATIVO NOTA 2021 2020
CIRCULANTE 33.153 22.179
Caixa e Equivalente de Caixa 4.1 32.623 22.179
Impostos Recuperáveis 530 -
NÃO CIRCULANTE 319.259.681 241.355.879
Reálizável a longo prazo - 6.569.344
Créditos com Pessoas Ligadas 4.2 - 6.569.344
Investimentos 319.259.681 234.786.535
Participações Permanente
em outras empresas 4.3 319.259.681 234.786.535
TOTAL DO ATIVO - 319.292.834 241.378.058
PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO NOTA 2021 2020
CIRCULANTE 101.756.181 27.998.015
Contas a Pagar 4.4.1 101.752.377 27.995.194
Obrigações Tributárias 3.805 2.821
NÃO CIRCULANTE 147.269.725 203.712.541
Contas a Pagar 4.4.2 124.102.064 203.686.541
Contas a Pagar - Partes Relacionadas 4.5 23.167.661 26.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 70.266.927 9.667.502
Capital Social 5.1 8.140.000 8.140.000
Reserva de Lucros - 62.126.927 1.527.502
TOTAL DO PASSIVO + PATRIM. LÍQUIDO - 319.292.834 241.378.058
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Levantados em 31 de dezembro de 2021

e 2020 (Valores expressos em R$ 1,00)
DISCRIMINAÇÃO NOTA 2021 2020
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 60.599.426 (531.332)
Despesas Gerais Administrativas 6.1 (238.735) (358.154)
Resultado Financeiro (23.634.985) (10.015.272)
Receitas Financeiras 5.317 -
Despesas Financeiras 6.2 (23.640.302) (10.015.272)
Outras Receitas (despesas) Operacionais 4.3 84.473.146 9.842.094
Ganhos na Equivalência Patrimonial 84.473.146 9.842.094
LUCRO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOB/O LUCRO 60.599.426 (531.332)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 3.5 - -
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídicaa 3.5 - -
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 60.599.426 (531.332)
No. de Quotas 8.140.000 8.140.000
Lucro Líquiddo por quota - em Real (R$) 7,44 (0,07)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO - Levantados
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em R$ 1,00)

RESERVAS DE
LUCROS LUCROS/ TOTAL DO

CAPITAL LUCROS A (PREJUIZ.) PATRIMÔN.
DISCRIMINAÇÃO SOCIAL DESTINAR ACUMULAD. LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2019 8.140.000 2.058.834 - 10.198.834
- Resultado do Exercício (531.332) (531.332)
- Destinação do result.período - (531.332) 531.332 -
SALDO EM 31/12/2020 8.140.000 1.527.502 - 9.667.502
- Resultado do Exercício 60.599.426 60.599.426
- Destinação do result. período 60.599.426 (60.599.426) -
SALDO EM 31/12/2021 8.140.000 62.126.927 - 70.266.927
MUTAÇÕES DO PERÍODO - 60.599.426 - 60.599.426

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto - Levantados
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em R$ 1,00)

DISCRIMINAÇÃO 2021 2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 10.444 1.972
Lucro Líquido do exercício 60.599.426 (531.332)
Ajustes ao Lucro líquido do exercício:
- Ganhos na Equivalência Patrimonial (84.473.146) (9.842.094)
Redução (aumento) de ativos 6.568.814 994.264
Redução (aumento) dos Créditos com Pessoas Lígadas 6.569.344 994.264
Redução (aumento) dos Impostos Recuperáveis (530)
Aumento (redução) de passivos 17.315.350 9.381.134
Aumento (redução) Obrigações Tributárias 984 2.021
Aumento (redução) Contas a pagar - Partes Relacionadas - (634.399)
Dívidas contratuais com outras empresas - Longo Prazo (5.827.294) 10.013.511
Aumento (redução) débitos com empresas relacionadas 23.141.660 -
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS - -
Integralização de capital - -
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - -
Aplicações em capital de outras empresas - -
Aumento/(redução) do Caixa e equiv. de caixa no período 10.444 1.972

DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO)
DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

No início do exercício 22.179 20.207
No fim do exercício 32.623 22.179
Aumento (redução) nas disponibilidades 10.444 1.972
NOTAS EXPLICATIVAS QUE INTEGRAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL:APIPAAGROINDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A é uma
sociedade anônima, sediada à Avenida Antônio de Goes, 742, Sala 902, Empresarial Jopin,
Pina, Recife/PE, onde tem foro, podendo abrir filiais e escritórios em qualquer parte do ter-
ritório nacional ou no exterior, aonde for de seu interesse e a juízo exclusivo da diretoria.
Constitui objeto da sociedade como atividade principal a participação em outras socieda-
des, na qualidade de sócia e/ou acionista em especial no setor agroindustrial, e como se-
cundária: atividade de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica
específica, e serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias. A
formação societária em maiores detalhes, encontram-se na nota explicativa 5.1. A duração
da sociedade será por tempo indeterminado, cabendo à assembleia geral alterar sua cons-
tituição, modificar sua finalidade ou promover sua dissolução lega, podendo ainda participar
de outras sociedades comerciais ou industriais.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:As demonstrações contábeis
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as disposições da Legislação societária previstas na Lei 6.404/76, com alte-
rações da Lei no. 11.638/07 e Lei no. 11.941/09. A Empresa no momento não possui outros
resultados abrangentes. Sendo assim, a demonstração do resultado abrangente relativas
aos exercícios de 2021 e 2020 não estão sendo apresentadas. As Demonstrações Contá-
beis foram autorizadas pela Diretoria, em data de 30 de março de 2022. Em concordância
com a legislação aplicada e a norma CFC, NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demons-
trações Contábeis, os demonstrativos contábeis estão apresentados de forma comparativa
ao exercício anterior. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas de-
monstrações contábeis estão definidas nos tópicos a seguir. Essas práticas vêm sendo apli-
cadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS. 3.1 Regime de escrituração:
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplica-
ção desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ga-
nhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. 3.2
Investimentos - Representados por investimentos em empresa controlada, avaliados pelo
método de equivalência patrimonial. Os maiores detalhes se apresentam na nota no. 4.3.
3.3 Demais contas Ativas e Passivas: Decorrentes diretamente das operações da em-
presa. Os seus valores justos são estimados como os valores presentes de fluxo de caixa
futuros, descontado pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação e que
se equiparam aos valores contábeis apresentados. Um ativo é reconhecido no balanço pa-

trimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em
favor da empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é
reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resul-
tado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias ou cambiais incorridas. 3.4 Determinação do valor justo: Diversas políticas e
divulgações contábeis da empresa podem exigir a determinação do valor justo, tanto para
os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido
apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos aplicados.
Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos
valores justos são divulgadas nas notas especificas àquele ativo ou passivo. 3.5 Imposto
de renda e contribuição social sobre o lucro líquido: O imposto de renda e a contribui-
ção social sobre o lucro líquido do exercício são calculados, respectivamente, 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 o lucro tributável, e, quando existentes, consi-
deram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social limitada
a 30% do lucro real. Este formato descrito de tributação poderá ser alterado em exercícios
subsequentes, em conformidade com estudos tributários a serem realizados, quando a em-
presa passar a operar as diversas atividades do seu objetivo social abrangente. 3.6 Provi-
são para contingências: A Empresa deverá reconhecer quando aplicável, provisão para
causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a ava-
liação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as de-
cisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a
avaliação dos seus advogados. Quando os advogados avaliam e classificam a probabili-
dade de perda dos processos como provável, a Empresa reconhece uma provisão, em con-
formidade com a NBC TG 25, de acordo com os valores estimados. Os processos
considerados com risco de perda possível são apenas objeto de divulgação, quando repre-
sentam valores materiais, e os processos considerados com risco de perda remota não são
divulgados ou provisionados.
4. DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS CONTAS
4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Os saldos são representados, principalmente, por va-
lores monetários constantes em caixa e valores em contas correntes bancárias mantidas
em instituições financeiras nacionais. Os recursos são destinados à manutenção operacio-
nal e administrativo da Empresa. O detalhamento encontra-se no quadro a seguir:

Exercício Exercício
Discriminação 2021 (R$) 2020 (R$)
Caixa 20.000 20.000
Bancos conta movimento
Banco Paulista S/A 2.179 2.179
Caixa Econômica Federal 5.253 -
Aplicações Financeiras
Caixa Econômica Federal 5.191 -
Caixa e Equivalente de Caixa 32.623 22.179
4.2 Créditos com Pessoas Ligadas (Ativos) – Partes Relacionadas: São créditos ati-
vos não onerosos mantidos em movimentações financeiras, existentes entre empresa
controlada, compostos da seguinte forma:

Exercício Exercício
Discriminação 2021 (R$) 2020 (R$)
- Usina Estivas Ltda. - 6.569.344
4.3. Investimentos – Participações permanente em outras empresas: Participação
permanente em empresa controlada, no percentual de 99,99% das quotas do capital so-
cial da empresa USINA ESTIVAS LTDA., avaliado pelo método de equivalência patri-
monial, tomando como base de cálculo o balanço da investida, encerrado em 31 de
dezembro de 2021 e 2020, conforme quadro demonstrativo a seguir:

Exercício Exercício
Descrição 2021 (R$) 2020 (R$)
Capital social da Investida 221.687.707 221.687.707
Reservas de Lucro da Investida 97.573.974 13.098.828
Patrimonio líquido da investida 319.259.681 234.786.535
% de particip. da Investidora - PIPAAGROINDUSTRIAL 99,99% 99,599%
Investimentos antes da Equivalência 234.786.535 224.944.441
= Ganhos na Equivalencia Patrimonial 84.473.146 9.842.094
4.4. Contas a Pagar – Curto e longo prazo: Valores provenientes da dívida, curto e
longo prazo, quando da compra das quotas da investida USINA ESTIVAS LTDA., a ser
liquidada em parcelas com vencimentos anuais, em conformidade com os quadros apre-
sentados a seguir, sofrendo correção com a variação positiva do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA),
no período compreendido entre a data de fechamento e a data de pagamento das res-
pectivas parcelas firmadas contratualmente. Os vencimentos anuais se darão a cada dia
31 de outubro dos anos programados contratualmente, ocorrendo a última parcela no
exercício de 2026.
4.4.1 Circulante (Curto Prazo)

Exercício Exercício
Débitos a serem vencidos a Curto Prazo 2021 (R$) 2020 (R$)
- Débitos c/vencimento p/o Exercício de 2021 - 26.320.000
- Débitos c/vencimento p/o Exercício de 2022 26.320.000 -
- Débitos c/vencimento p/o Exercício de 2022 60.000.000 -
(+) Correção (IPCA) capitalizados até 31 de dezembro.21 15.432.377 1.675.194
Total do Contas a Pagar a longo prazo 101.752.377 27.995.194
4.4.2. Não Circulante (Longo Prazo)

Exercício Exercício
Débitos a serem vencidos a Longo Prazo 2021(R$) 2020 (R$)
- Débitos c/vencimento p/o Exercício de 2022 - 26.320.000
- Débitos c/vencimento p/o Exercício de 2022 - 60.000.000
- Débitos c/vencimento p/o Exercício de 2023 26.320.000 26.320.000
- Débitos c/vencimento p/o Exercício de 2024 26.320.000 26.320.000
- Débitos c/vencimento p/o Exercício de 2025 26.320.000 26.320.000
- Débitos c/vencimento p/o Exercício de 2026 26.320.000 26.320.000

105.280.000 191.600.000
(+) Correção (IPCA) capitalizados até 31 de dezembro.21 18.822.064 12.086.541
Total do Contas a Pagar a longo prazo 124.102.064 203.686.541
4.5. Contas a Pagar – Partes Relacionadas (Débitos com Pessoas Ligadas - Passi-
vos): São débitos passivos não onerosos mantidos em movimentações financeiras, exis-
tentes entre empresa controlada, compostos da seguinte forma:

Exercício Exercício
Discriminação 2021 (R$) 2020 (R$)
- Usina Estivas Ltda. 23.167.661 -
- Outros - 26.000
Total do Contas a Pagar - Partes Relacionadas 23.167.661 26.000
5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 5.1. Capital Social: O Capital Social é de R$ 8.140.000, to-
talmente subscrito, dividido em 8.140.000 ações ordinárias nominativas, no valor de R$
1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizadas pelos acionistas em moeda corrente
nacional. O quadro de acionistas está assim constituído:

Exercícios 2021 e 2020
Acionistas Quant. Ações Valor (R$) %
- VIl - Faria Lima 1355 8.139.186 8.139.186 99,99%
- Pessoas Físicas 814 814 0,01%
Total do Capital Social 8.140.000 8.140.000 100,00%
6. RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
6.1 Despesas Gerais Administrativa

Exercício Exercício
Discriminação 2021 (R$) 2020 (R$)
- Despesas com Consultorias 97.492 171.646
- Serviços e despesas com TI 117.808 118.313
- Aluguel de imóveis - 48.789
- Impostos e taxas 23.435 -
- Outras - 19.406
Total das despesas administrativas 238.735 358.154

6.2 Despesas Financeiro
Exercício Exercício

Discriminação 2021 (R$) 2020 (R$)
- Encargos Financ. sobre divídas contratuais 23.631.842 10.013.538
- Multas sobre Impostos e Contribuições 4.500 764
- Outras 3959 969
Total das despesas administrativas 23.640.302 10.015.272
7. EVENTOS SUBSEQUENTES: Com relação a eventos subsequentes a entidade ana-
lisou e não foi percebido quaisquer alterações drásticas nas operações da empresa a
esse título de forma relevantes no contexto das informações contábeis.
8. CONTINGÊNCIAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS:As declarações de rendimentos, outros
impostos e contribuições sociais estão sujeitas à revisão e eventual lançamento adicional
por parte das autoridades tributárias. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não se tinha
nenhum conhecimento de qualquer contingência fiscal perante os órgãos competentes.

Recife, 31 de dezembro de 2021
Marcos Henrique C. C. Clemente Roberto Borba Ferreira

Diretor Contador CRC/PE no. 9847/O

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Senhores, Acionistas e Diretores da PIPA AGROINDUSTRIAL E PARTICIPA-
ÇÕES S/A. Recife/PE
Opinião com ressalva:Examinamos as demonstrações contábeis daPIPAAGROINDUSTRIAL
E PARTICIPAÇÕESS/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto ao apre-
sentado no parágrafo “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima re-
feridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da PIPAAGROINDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A, em 31 de dezembro de 2021,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data,
de acordo comas práticas contábeis adotadas no Brasil.Base para opinião com ressalva:Con-
forme divulgado na nota explicativa no. 4.3, a companhia detém 99,99% das quotas da empresa
USINA ESTIVAS LTDA., cujo investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial.
As demonstrações contábeis daquela empresa, encerradas emdata de 31 de dezembro de 2021
foram por nós auditadas, com emissão de relatório datado de 28 de março de 2022, constando
ressalva em seu ativo imobilizado, com possíveis efeitos no resultado do exercício e no patrimô-
nio líquido, em valores desconhecidos até a data de emissão deste relatório. Diante disso, fica-
mos sem condições de opinar sobre eventuais ajustes que possam ocasionar no resultado da
equivalência patrimonial, no saldo do Investimento e, consequentemente, no patrimônio líquido
da PIPAAGROINDUSTRIALE PARTICIPAÇÕES S/A.Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a PIPA
AGROINDUSTRIALEPARTICIPAÇÕESS/A, de acordo comos princípios éticos relevantes pre-
vistos noCódigo de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião com ressalva. Outros Assuntos - Auditoria dos valores corres-
pondentes ao exercício anterior:Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2020, apresentados para fins de comparação, foram por nós examinados e emitido
relatório commodificações em data de 22 de abril de 2021.Outras informações que acompa-
nham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da PIPA
AGROINDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de
auditoria sobre esse relatório. Em conexão coma auditoria das demonstrações financeiras, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório daAdministração e, ao fazê-lo, considerar se esse relató-
rio está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso co-
nhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório daAd-
ministração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:A
administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo comas prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios 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 da PIPA AGROINDUSTRIAL E
PARTICIPAÇÕES S/A continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da PIPA AGROINDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis.Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas emcon-
junto, estejam 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 se-
gurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectamas eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou re-
presentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias,
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da En-
tidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a even-
tos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não
mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Natal/RN, 30 de março de 2022
CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S Olegário Mariano Prestrelo Marinho

Auditores independentes Contador Responsável Técnico
CRC/RN 0113/O CRC/PE no 9702 “T” RN

Edital de Proclamas
ADRIANA CAMARGO FIRMINO DA SILVA, Responsável Designada 
pelo Cartório de Registro Civil do 15º Distrito Judiciário – Arruda – Recife 
Capital do Estado de Pernambuco. Faço Saber que estão se habilitando 
para casar-se por este Cartório os seguintes contraentes: JEFFREY 
PAULO WANDERLEY DA SILVA e WISTEANE FERREIRA AFONSO 
BRAGA, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA e DIANA CORREIA 
CUSTÓDIO, JOSINALDO PEDRO PESSÔA e FABIANA SANTOS DE 
SOUZA, MANOEL CUSTÓDIO DA SILVA e GABRIELA GOMES DA 
SILVA, ALEXSANDRO FLORENCIO DA SILVA e MILENE BARROS 
DE OLIVEIRA, MARCELO EUCLIDES DO NASCIMENTO e JENNY 
STEFANY DA SILVA. Se alguém souber de algum impedimento, acuse-
o para fins de direito no prazo da Lei. Dado e passado nessa cidade do 
Recife, 29 de abril de 2022. Eu Adriana Camargo Firmino da Silva, 
Responsável Designada, mandei digitar e assino.                

Folha de Pernambuco20 Recife, sábado / domingo, 30 de abril e 1º de maio de 2022 Classificados
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LP327 OPORTUNIDADE AP -
TO COM 113M, 3ATS, SUITE,
WC SOC, SALA P/ 02AMB,
COZ, DCE, TODO COM AR-
MARIOS, 1VG, PISCINA, SA -
LAO DE FESTA, PLAY, R$ 520
MIL, AC.FINAC, LIGAR FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP364 APTO COM 105M,
3QTS, COM 1 SUITE, WC
SOC, VAR, COZ, DCE, SL P/
02AMB, TODO COM AR-
MARIOS, 2 VAGAS, ELEV, SL
FESTA, QUADRA, PLAY, R$
650MIL, AC.FINAC, LIGAR
TELEFONES:991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

JAQUEIRA                 
LP3133 APTO PROX DO PAR-
QUE DA JAQUEIRA COM 134M,
3 QTS, 1 STE, VAR, SL P/ 02 AMB,
WC SOC, DCE, COZ, TODO
COM ARMARIOS, 2 VG, ELEV,
QUADRA, EL FES TA, PLAY, AC
FINAC, R$ 650 MIL, FONES:
991919003/ 986967550/30375200
CRECI 9355J

MADALENA                 

LP 354 APARTAMENTO  TO -
DO COM ARMARIOS 100 M,
3 QTS, WC SOC, SL P/ 02
AMB, VAR, COZ, DCE, 1VG,
ELEV, R$ 340 MIL, AC FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP 378 OPORTUNIDADE U -
NICA EXCLUSIVIDADE EDF.
MORADA FARROUPILHA
AP TO PROX DE TUDO C/
95M, 3QTS, SUITE, +REVER-
SIVEL, WC SOC, SL P/ 02
AMB, COZ, 1VG COB, ELEV,
R$ 265MIL, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP 3142 APTO COM 84M, 3
QTS, 1SUITE, 1QUARTO RE-
VERSIVEL, SALA P/ 02 AMB,
COZ, WC SOC, VAR, WC
SOC, WC SERV, 1VG, TODO
COM ARMARIOS, ELEV, R$
350 MIL, MARQUE SUA VI -
SITA, ACEIT. FINAC, TELEFO -
NES:991919003/986967550/
30375200 CRECI 9355J

LP3144 AP TO COM 70M,
3QTS, SU ITE, SL P/ 02AMB,
COZ, WC SERV, ARM, 1VG,
ELEV, LAZER COMPLETO,
R$ 380 MIL, AC FINAC, MAR-
QUE SUA VISITA RAPIDO
COM UM DOS NOSSOS
CORRETORES, TELEFONES:
991861864/999184740/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP 3142 APTO COM 84M, 3
QTS, 1SUITE, 1QUARTO RE-
VERSIVEL, SALA P/ 02 AMB,
COZ, WC SOC, VAR, WC
SOC, WC SERV, 1VG, TODO
COM ARMARIOS, ELEV, R$
350 MIL, MARQUE SUA VI -
SITA, ACEIT. FINAC, TELEFO -
NES:991919003/986967550/
30375200 CRECI 9355J

LP3144 AP TO COM 70M,
3QTS, SU ITE, SL P/ 02AMB,
COZ, WC SERV, ARM, 1VG,
ELEV, LAZER COMPLETO,
R$ 380 MIL, AC FINAC, MAR-
QUE SUA VISITA RAPIDO
COM UM DOS NOSSOS
CORRETORES, TELEFONES:
991861864/999184740/
986967550/30375200 CRECI
9355J

SPORT CLUB DO RECIFE - CNPJ: 10.866.051/0001-54: RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação as Demonstrações Financeiras do Sport Club do Recife relativas ao período

encerrado em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as práticas contábeis aditadas no Brasil e aplicáveis às entidades desportivas.

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)

Ativo Nota 2021 2020
Explic.

Circulante
Caixa e equivalente de caixa 4 581.010 853.182
Créditos a receber 5 10.369.225 5.558.582
Estoques 6 1.584.796 580.404
Adiantamentos 7 535.828 3.868.549
Despesas Antecipadas 8 333.534 239.334

13.404.393 11.100.051
Não Circulante
Depósitos Judiciais 9 12.096.202 8.565.485
Créditos a Receber 5 13.000 13.000
Despesas Antecipadas 8 2.006.671 2.032.817
Imobilizado 10 125.837.997 128.525.285
Intangível 11 25.872.496 41.764.287

165.826.365 180.900.874
Total do Ativo 179.230.758 192.000.925
Passivo e patrimônio líquido

Nota 2021 2020
Explic.

Circulante
Fornecedores 12 22.518.498 35.180.033
Empréstimos e financ. 13 515.120 490.733
Obrigações tributárias 14 98.953.854 63.556.330
Obrigações sociais e trab. 15 38.025.082 38.463.719
Parcelamentos 16 6.752.515 3.382.635
Mútuo com partes relacionad. 17 1.138.427 3.821.174
Contratos celebrados 18 6.870.178 8.608.495
Receitas antecipadas 19 9.275.712 8.519.680

184.049.387 162.022.799
Não circulante
Fornecedores 12 676.546 5.628.182
Mútuo com partes relacionad. 17 1.217.906 1.217.906
Parcelamentos 16 25.366.177 17.487.882
Provisão para contingências 20 46.171.965 13.587.197
Contratos celebrados 18 567.778 591.144

74.000.373 38.512.311
Patrimônio líquido 21
Patrimônio social 149.469.513 149.469.513
Déficit Acumulado (228.288.514)(158.003.698)

(78.819.002) (8.534.185)
Total do passivo e do

patrimônio líquido 179.230.758 192.000.925
Demonstração do resultado Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em reais)
Nota 2021 2020

Explic.
Receita operacional líquida 22 83.672.499 51.374.633
(-) Custo das atividades 23 (65.164.658) (39.775.414)
Superávit bruto 18.507.841 11.599.219
Despesas operacionais
Administrativas 24 (10.467.090) (7.204.892)
Tributárias 25 (1.285.722) (362.592)
Provisão para contingências 26 (29.661.049) -
Depreciação e amortização 27 (5.590.610) (2.823.366)

(47.004.471) (10.390.850)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 28 391.541 230.377
Despesas financeiras 29 (42.179.727) (4.025.384)
Resultado financeiro líquido (41.788.186) (3.795.007)
Déficit do exercício (70.284.816) (2.586.638)

Demonstração do resultado abrangente Em 31 de dezembro
de 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)

2021 2020
Déficit do exercício (70.284.816) (2.586.638)
Outros result. abrangentes - -
Total do resultado

abrang. do exe. (70.284.816) (2.586.638)

Demonstrações dos fluxos de caixa das atividades operac.
Em 31 de dez. de 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)

2021 2020
Déficit do Exercício (70.284.816) (2.586.638)
Ajustes para conciliar o resultado

às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais:

Depreciação e amortização 5.590.610 2.823.366
Provisão para crédito de

liquidação duvidosa 2.102.566 -
Provisão para contingência 29.661.049 -
Baixa de contratos de atletas 27.286.940 -
Baixa de amortiz. de intang./

direitos contrat. alienados (8.015.990) 20.000
Ajustes de exe. anteriores - (20.000)

(13.659.642) 236.728
Variaç. nos ativos e passivos
(Aumento) Dimin. dos ativos:
Contas a rec. e demais rec. (3.130.682) (3.685.249)
Estoques (1.004.392) -
Adiantamentos concedidos (449.805) (1.159.154)
Depósitos judiciais (3.530.717) (4.484.807)
Despesas do exe. seguinte (68.055) (213.188)
Aum. (Dimin.) dos passivos
Fornecedores (16.169.499) 1.122.768
Obrigações tributária 35.397.524 6.809.567
Obrigações sociais (438.637) 6.044.016
Parcelamentos 11.248.175 (325.870)
Contratos celebrados (1.761.683) (7.947.533)
Receitas antecipadas 756.032 5.979.796
Provisão para contingências (2.884.831) -
Caixa líquido oriundo das

ativid. operacionais 4.303.789 2.377.074
Fluxos de caixa das ativid.

de investimentos
Aquisição do Imobilizado - (1.808)
Aquisição do Intangível (6.282.481) (1.303.887)
Caixa líquido (usado nas)

ativid. de investimentos (6.282.481) (1.305.695)
Fluxos de caixa das ativid.

de financiamentos
Amortizações de financ. 24.387 15.442
Captação de empréstimos

com partes relacionadas 8.684.225 -
Amortização de empréstimos

com partes relacionadas (7.002.093) (703.868)
Caixa líquido oriundos das

(usado nas) atividades
de financiamentos 1.706.520 (688.426)

Aumento (redução) líquido no
saldo de caixa e equiv.
de caixa (272.172) 382.953

Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 581.010 853.182

Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 853.182 470.229

Aumento (redução) líquido no
saldo de caixa e equiv.
de caixa (272.172) 382.953
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em 31
de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)

Patrimônio Déficits Total
Social Acumulados

Saldo em 31 dez. 2019 149.469.513 (155.437.060) (5.967.547)
Ajustes de exe. anteriores - 20.000 20.000
Déficit do exercício - (2.586.638) (2.586.638)
Saldo em 31 dez. 2020 149.469.513 (158.003.698) (8.534.185)
Déficit do exercício - (70.284.816) (70.284.816)
Saldo em 31 dez. 2021 149.469.513 (228.288.514) (78.819.002)

1. Contexto operacional - O Sport Club do Recife (“Sport” ou “Clube”)
é uma associação sem fins lucrativos e entidade de prática desportiva,
foi constituída em 13 de maio de 1905 com sede na Av. Sport Club do
Recife s/n, Ilha do Retiro, Recife, no Estado de Pernambuco. O clube
tem como objetivo: (i) desenvolver a educação física e a prática dos
desportos nas mais diversas modalidades, especialmente o futebol,
podendo filiar-se a entidades esportivas legalmente organizadas no
País; (ii) participar de campeonatos, disputas de torneios ou outras
formas de competição patrocinadas por estas entidades; (iii) Promo-
ver reuniões e diversões de caráter desportivo, social, cultural e cívico,
no benefício de seus associados, sendo-lhes vedadas atividades de
natureza política ou religiosa; (iv) Colaborar, quando solicitado, com
os poderes públicos, educandários, corporações civis e militares e
instituições congêneres nos assuntos de sua finalidade ou outros que
envolvam o interesse e o benefício da coletividade, desde que não
contrariem o disposto em seu estatuto (Estatuto – Capítulo I – Art. 1º,
2º e 3º). As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de de-
zembro de 2021 (Balanço Patrimonial) contém, também, as opera-
ções relativas às administrações anteriores que geriram o Clube até
22 de julho de 2021. A partir de 23 de julho de 2021 houve a assun-
ção de uma nova Diretoria Executiva, que teve 05 (cinco) meses de
atuação no exercício. 1.1 Planos da Diretoria Executiva para aprimo-
ramentos dos controles internos e reversão de indicadores deficitários
no exercício social de 2022. Por conta de toda instabilidade política e
econômica que o Brasil viveu nos últimos anos, o Sport Club do Re-
cife, acumulou prejuízos contábeis recorrentes e dificuldades em seu
fluxo de caixa. Todavia, a administração tem planos para o reergui-
mento financeiro e econômico do grupo, conforme abaixo:
1.1.1 – Busca por novos patrocinadores;
1.1.2 – Captação de novos sócios;
1.1.3 – Investimento e valorização das categorias de base;
1.1.4 – Manualização dos procedimentos internos;
1.1.5 – Reestruturação administrativa financeira, visando o aprimora-
mento dos controles bancários e de fluxos de caixa, contas a receber
e contas a pagar;
1.1.6 – Revisão e acerto do software de gestão do Clube, principal-
mente no que tange aos controles de: Patrimônio, Estoque, Finan-
ceiro, Orçamento etc.;
1.1.7 – Contratação de serviço de avaliação patrimonial, visando a
atualização dos valores dos bens físicos, contemplando, inclusive, a
avaliação patrimonial do Estádio da Ilha do Retiro;
1.1.8 – Contratação de empresa especializada para remodelagem da
governança estratégica, reestruturação da dívida de longo prazo e
conquista de novas receitas.
2. Apresentação das demonstrações contábeis - 2.1 Declaração
de conformidade (com relação às normas do CPC). As demonstra-
ções contábeis do clube foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC). As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronuncia-
mentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade – CFC, em especial, pela NBC-ITG-2002 - En-
tidades Sem Finalidade de Lucros e ITG 2003 (R1) – Entidade
Desportiva Profissional, aprovadas respectivamente pelas Resolu-
ções nº 1.409 de 27 de setembro de 2012 e 1.429 de 25 de janeiro de
2013 do Conselho Federal de Contabilidade. A emissão das de-
monstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 26 de abril de
2022. 2.2 Moeda funcional e de apresentação. Os itens incluídos nas
demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do prin-
cipal ambiente econômico no qual o Clube atua (“moeda funcional”).
A Administração do Clube definiu a moeda corrente do Brasil, o real
(R$), como sua “Moeda Funcional”, sendo esta premissa utilizada na
preparação das demonstrações contábeis apresentadas em 31 de
dezembro de 2021. 2.3 Base de elaboração. As demonstrações con-
tábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indi-
cado de outra forma.
3. Resumo das principais práticas contábeis - 3.1 Uso de estima-
tivas contábeis. A elaboração de demonstrações contábeis requer que
a Administração utilize de julgamento na determinação e no registro
de estimativas contábeis. O Clube baseia suas estimativas em as-
pectos históricos e em outros fatores, incluindo expectativas de even-
tos futuros, considerados razoáveis para as circunstâncias. A
liquidação das operações envolvendo essas estimativas poderá re-
sultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões
inerentes ao processo e sua determinação. Ativos e passivos signifi-

cativos sujeitos a estimativas e premissas incluem: perdas com as
contas a receber, a definição da vida útil dos bens imóveis e o valor
de contingências. 3.2 Redução ao valor recuperável de ativos. O ativo
imobilizado e os ativos intangíveis devem ser anualmente revistos
para determinar se há qualquer indicação de que esses ativos sofre-
ram uma perda por redução ao valor recuperável. Se houver indica-
ção de um problema de recuperação, o valor recuperável de qualquer
ativo afetado (ou grupo de ativos relacionados) será estimado e com-
parado com o seu valor contábil. Se o valor recuperável estimado for
menor, o valor contábil será reduzido ao seu valor recuperável esti-
mado e uma perda por redução ao valor recuperável será reconhecida
imediatamente em lucros e perdas. 3.3 Caixa e equivalentes de caixa.
Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários e ou-
tros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos
originais de até três meses e com risco insignificante de mudança de
valor. 3.4 Ativos financeiros. 3.4.1 Classificação. A classificação de-
pende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram
adquiridos ou contratados e é determinada no reconhecimento inicial
dos instrumentos financeiros. Ativos financeiros. O CPC 48/IFRS 9
contém três principais categorias de classificação/ mensuração para
ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo
por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias existen-
tes no CPC 38/IAS 39 de mantidos até o vencimento, empréstimos e
recebíveis e disponíveis para venda. O Clube classifica seus ativos fi-
nanceiros sob a categoria de custo amortizado. Os ativos financeiros
são registrados no ativo circulante, exceto aqueles com prazo de ven-
cimento superior a 12 meses após a data do balanço. Compensação
de instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando
há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reco-
nhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou rea-
lizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Desreconhecimento
(baixa) de instrumentos financeiros. Um ativo financeiro (ou, quando
for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de
ativos financeiros semelhantes) é baixado quando os direitos de re-
ceber fluxos de caixa do ativo expiraram, e/ou, quando transferir os
seus direitos ou riscos de receber os fluxos de caixa do ativo ou as-
sumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa re-
cebidos. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for
revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro exis-
tente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos subs-
tancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem
significativamente 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 reconhe-
cida na demonstração do resultado. Valor recuperável (impairment) de
ativos financeiros – ativos mensurados ao custo amortizado. O Clube
avalia no final de cada período de relatório se há evidência objetiva de
que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros esteja deterio-
rado. Os critérios utilizados pelo Clube para determinar se há evi-
dência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade
financeira significativa do emissor ou tomador; (ii) uma quebra de con-
trato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou de
principal; (iii) probabilidade de o devedor declarar falência ou reorga-
nização financeira; e (iv) extinção do mercado ativo daquele ativo fi-
nanceiro em virtude de problemas financeiros. 3.5 Créditos a receber.
Os créditos a receber são substancialmente provenientes da venda de
publicidade e títulos patrimoniais (arrecadação social). A estimativa
de perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída em
montante considerado suficiente pela Administração para fazer face
a eventuais perdas esperadas na realização dos créditos a receber e
é calculada levando-se em consideração a expectativa de realização
dos referidos créditos. 3.6 Imobilizado. Os bens do Imobilizado estão
demonstrados aos custos de aquisição, deduzidos da depreciação
acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável).
A depreciação dos ativos inicia-se quando estão prontos para uso pre-
tendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação
é reconhecida pelo método linear às taxas anuais mencionadas na
nota explicativa nº 8, de modo que o valor do custo menos o seu valor
residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A baixa de um
item do imobilizado ocorre após alienação ou quando não há benefí-
cios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Os ga-
nhos e as perdas decorrentes de alienações são determinados pela
diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do
ativo e são reconhecidos no resultado. 3.7 Intangível. O intangível
está representado por gastos com formação de atletas, direitos de

imagem de atletas e direito de uso de software, amortizadas conforme
as taxas descritas na nota explicativa nº 9. Os gastos associados à
manutenção de softwares são reconhecidos como despesas quando
incorridos. Conforme determina a Interpretação Técnica Geral 2003
(R1) – Entidade Desportiva Profissional aprovada pela Resolução
CFC nº 1.429/13, integram os ativos intangíveis os custos incorridos
com a formação/aquisição de atletas, assim classificados: a) Atletas
em Formação - incluem os gastos incorridos com os atletas em for-
mação (base), atribuídos individualmente aos atletas ainda não pro-
fissionalizados. Os custos incorridos mensalmente com a formação de
atletas são segregados das demais despesas/custos do Clube e são
rateados uniformemente para compor o custo individual de cada
atleta, de acordo com o número de atletas em formação no mês em
que são incorridos. A amortização ou baixa dos custos com formação
de atletas ocorre a partir do momento em que o atleta é profissiona-
lizado ou, integralmente, quando da dispensa do atleta em formação.
b) Atletas Formados - incluem o custos acumulados durante a forma-
ção de atletas no Clube ou os custos contratados (valor do desem-
bolso, comissões pagas aos agentes e outros) relativos aos direitos
econômicos de atletas cujo direito federativo pertencia à outra enti-
dade, ainda não amortizados. A amortização dos custos de atletas
formados ocorre durante o período do contrato ou, integralmente,
quando da cessão dos direitos a outras entidades. A partir de 1º de ja-
neiro de 2018, entrou em vigor as alterações aprovadas pelo Plená-
rio do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no dia 24 de
novembro de 2017. Dentre as modificações aprovadas, a ITG 2003
(R1) – Entidade Desportiva Profissional retirou a alínea que incluía, de
forma expressa, o registro do Direito de Imagem no ativo intangível e
readequou a forma de representar o controle de Direitos Econômicos
sobre negociações com atletas vinculados à entidade. 3.8 Emprésti-
mos e financiamentos. Os empréstimos são reconhecidos, inicial-
mente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e
são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qual-
quer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da tran-
sação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do
resultado durante o período em que os empréstimos estejam em
aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos
são classificados como passivo circulante, a menos que o Clube tenha
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo
menos, 12 meses após a data do balanço. 3.9Passivo circulante e
não circulante. Os passivos circulantes e não circulantes são de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetá-
rias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são re-
gistrados em valor presente, transação a transação, com base em
taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada tran-
sação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada
contra as contas de resultado que deram origem ao referido passivo.
3.10Provisões. 3.10.1 Geral. As provisões são reconhecidas quando
o Clube tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como
resultado de eventos passados e é provável que uma saída de re-
cursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa
confiável do valor que possa ser feita. A despesa relativa a qualquer
provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de
qualquer reembolso. 3.10.2Provisão para contingências. O Clube é
parte de processos judiciais e administrativos. Provisões são consti-
tuídas para todas as contingências referentes a processos judiciais
para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa
ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências dis-
poníveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância
no ordenamento jurídico, bem como a avaliação do advogado ex-
terno. A provisão é revisada e ajustada para levar em conta altera-
ções nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identifica-
das com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.11De-
mais direitos e obrigações. Outros ativos e passivos circulantes,
sujeitos à variação monetária ou cambial por força de legislação ou
cláusulas contratuais, estão sendo corrigidos com base nos índices
previstos nos respectivos dispositivos, de forma a refletir os valores
atualizados até a data das demonstrações contábeis. Os demais
estão apresentados pelos valores incorridos na data de formação.
3.12Apuração do superávit (déficit). As receitas, custos e despesas

são reconhecidos contabilmente, observando o regime de compe-
tência. As receitas, custos e despesas são reconhecidos mensalmente
em função da ocorrência de seu fato gerador, independentemente de
terem sido recebidas ou pagas e são apresentadas com a respectiva
estimativa de perda para os créditos julgados de difícil realização.
3.13Receitas antecipadas. São recebimentos antecipados referentes
à venda de publicidade e de direitos de transmissão dos jogos.
3.14Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Con-
tribuição Social Sobre o Lucro (CSLL). Em virtude de o Clube ser uma
entidade sem fins lucrativos, goza do benefício de imunidade/isenção
do pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de
acordo com os artigos 167 a 174 do Regulamento de Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, bem
como artigo 195 da Constituição Federal (CF).
4. Caixa e equivalente de caixa

2021 2020
Caixa 20.719 368.853
Banco conta movimento 193.400 143.687
Aplicações financeiras (a) 366.891 340.642

581.010 853.182
(a) As aplicações financeiras estão substancialmente representadas
por Certificado de Depósito Bancário - CDB e fundo de investimento,
com mercado de liquidez de curtíssimo prazo e estão sujeitas às con-
versões imediatas em dinheiro por valores conhecidos e riscos redu-
zidos de mudanças de valor. As aplicações têm rentabilidade média
superior a 90% do CDI.
5. Créditos a receber

2021 2020
Créditos a receber por venda de atletas 2.279.273 2.872.222
Venda publicidade e aluguel 9.075.828 5.330.717
Títulos Patrimoniais e Associações 438.702 460.181
Outros valores a receber 13.000 13.000
(-) Provisão para Crédito de Liquidação

Duvidosa (1.424.578) 3.104.538)
10.382.225 5.571.582

Circulante 10.369.225 5.558.582
Não Circulante 13.000 13.000

10.382.225 5.571.582
A cada data de balanço, os devedores que possuírem ao menos um
título vencido, são avaliadas pelo departamento jurídico do Clube, que
determina a probabilidade real de recebimento ou não dos montantes
envolvidos, com base na análise individual de risco dos créditos, que
contempla histórico de perdas, a situação individual dos clientes, a si-
tuação do grupo econômico ao qual pertencem e, as respectivas ga-
rantias reais recebidas.
6.Estoques - O valor refere-se a materiais esportivos mantidos em
estoque e que serão utilizados pelas equipes profissionais e ama-
doras do Clube em suas atividades. 2021 2020
Almoxarifado 1.584.796 580.404
7. Adiantamentos

2021 2020
Adiantamentos a fornecedores 3.170.200 2.720.394
Adiantamentos / Empréstimos

a colaboradores 113.416 113.416
Adiantamentos aos departamentos 1.034.739 1.034.739
(-) Provisão para créditos duvidosos (3.782.527) -

535.828 3.868.549
8. Despesas antecipadas

2021 2020
Aluguel do centro de treinamento

e taxas de ocupação 2.340.205 2.272.151
Circulante 333.534 239.334
Não Circulante 2.006.671 2.032.817

2.340.205 2.272.151
O valor se refere ao contrato de aluguel do Centro de Treinamento
do clube, pago integralmente no exercício de 2008, com duração de
90 anos e taxa de ocupação a apropriar.
9 Depósitos judiciais 2021 2020
Acordos trabalhistas (a) 9.081.502 5.693.097
Depósito judiciário 966.324 824.012
Penhores jurídicos 2.048.376 2.048.376

12.096.202 8.565.485
(a) Conta mantida e contrtola pelo TRT 6ª. em conjunto com o Clube.
Sua movimentação de ingressos se dá através da retenção de recur-
sos recebidos pelo Clube por receitas de patrocícios, rendas etc.

11. Intángivel
Saldo em Adições Baixas Saldo em

31/12/2020 31/12/2021
Custo
Forma. de atletas 20.733.241 1.952.808 (1.115.033) 21.571.016
Atletas formados 1.118.970 921.745 (1.113.094) 927.621
Direitos contrat.

de atletas 25.856.499 3.407.928 (25.058.812) 4.205.614
Software 729.897 - - 729.897

48.438.607 6.282.481 (27.286.940) 27.434.148
Amortização
Direitos contrat.

de atletas (6.538.152) (2.767.153) 8.015.990 (1.289.315)
Software (136.169) (136.169) - (272.337)

(6.674.320) (2.903.322) 8.015.990 (1.561.652)
41.764.287 3.379.159 (19.270.950) 25.872.496

12. Fornecedores
2021 2020

Fornecedores e materiais 702.254 1.024.582
Fornecedores de serviços 22.492.790 39.783.633

23.195.044 40.808.215
Circulante 22.518.498 35.180.033
Não Circulante 676.546 5.628.182

23.195.044 40.808.215
13. Empréstimos e financiamentos
Todos na modalidade de capital de giro, se apresentam como a
seguir:
Instituição Vencimento Taxa (%) 2021 2020
Itaú 03/12/2018 23,14% a.a 4.459 4.459
Lecca Crédito Financ. - 19,56% a.a 1.889 1.889
Caixa Econômica

Federal 31/12/2017 12,68% a.a 213.420 213.420
P.S. Factoring - -  295.352 270.965
Total 515.120 490.733
14. Obrigações tributárias
Impostos 2021 2020
IRRF 56.832.179 26.187.231
ISS fonte 836.486 776.171
PIS/COFINS/CSLL Retenções 10.808.539 1.579.471
Débitos previdenciários PGFN 8.409.728 -
PIS s/Folha de Pagamento/

Contribuição sindical 1.329.397 1.007.133
Auto Infração 879.748 879.748
Taxa de ocupação de imóveis 2.459.571 574.401
SPU 5.303.939 4.894.209
IPTU 2.094.268 362.954

98.953.854 36.261.318
Parcelamentos cancelados
Parcelamento Lei nº11.941/2009 - 708.602
Parcelamento Lei nº 12.996/2014 - 16.830.870
Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - 9.186.414
Parcelamento SPU - 167.550
Parcelamento CIM - 401.576

- 27.295.012
98.953.854 63.556.330

Os saldos de obrigações tributárias contemplam valores relativos a
retenções na fonte de prestadores de serviços, atletas e funcionários,
do exercício de 2021 e que não haviam sido recolhidos até a data da
emissão deste relatório. Devido a inadimplência no pagamento men-
sal dos parcelamentos, os parcelamentos foram considerados res-

cindidos e incorporados aos débitos dos impostos correntes. Durante
o exercício social de 2021 o Clube procedeu o registro dos débitos ins-
critos em dívida ativa junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacio-
nal – PGFN.
15. Obrigações sociais e trabalhistas

2021 2020
Obrigações com pessoal 24.862.553 24.569.085
INSS a recolher 5.415.863 7.755.869
FGTS a receber 7.746.666 6.138.765

38.025.082 38.463.719
Estão incluídos nos valores a pagar referente os encargos trabalhis-
tas, incluindo salários em atraso, impostos os retidos na fonte da folha
de pagamento dos colaboradores e ainda não recolhidos.
16. Parcelamentos

2021 2020
FGTS – Timemania (b) 3.303.174 3.195.436
Banco Central do Brasil (a) 8.679.136 5.479.205
Timemania (b) 20.136.182 12.195.876

32.118.692 20.870.517
Circulante 6.752.515 3.382.635
Não Circulante 25.366.177 17.487.882

32.118.692 20.870.517
(a) valores provenientes registro de auto de infração de processo mo-
vido pelo Banco Central do Brasil referente a transações internacio-
nais realizadas na década de 90 pelo Clube. (b) refere-se a valores do
Timemaniainscritos em dívida ativa junto a Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional – PGFN.
17. Mútuo com partes relacionadas
CREDOR VENCTo. 2021 2020
Martorelli Advogados Ñ.INFORM. 30.300 30.000
Gustavo José Moura Dubeux 31/12/2017 43.897 30.265
José Arnaldo Barros 31/12/2018 28.020 25.018
IBGM Inst. Bras. de gestão em

Marketing Ltda. (a) 31/12/2018 - 3.048.768
Laercio Guerra de Melo Junior (a) 31/12/2018 - 467.349
Milton Caldas Bivar 31/12/2018 - 19.961
Luciano Caldas Bivar 31/12/2018 1.217.906 1.217.906
Brasitrans Ltda Ñ.INFORM. 14.830 66.146
Futebolcard Ñ.INFORM. 24.051 133.665
Feder. Pernambucana de Futebol Ñ.INFORM. 282.831 -
Gerson Aquino Lucena Junior Ñ.INFORM. 10.000 -
João Humberto F. Martorelli Ñ.INFORM. 10.000 -
José Aécio Fernandes Vieira FilhoÑ.INFORM. 10.000 -
Júlio Machado Costa Neto Ñ.INFORM. 10.000 -
Renato S. Ramos da Silva Ñ.INFORM. 10.000 -
Rocine Milet Moraes Filho Ñ.INFORM. 10.000 -
Rogerio Carlos Cunha da Silva Ñ.INFORM. 10.000 -
Theobaldo Lopes de Melo Ñ.INFORM. 10.000 -
Yuri Romão Ñ.INFORM. 634.497 -
TOTAL 2.356.334 5.039.079
Circulante 1.138.427 3.821.173
Não Circulante 1.217.906 1.217.906

2.356.334 5.039.079
(a) Valores remanejados para grupamento de Contingências Cíveis,

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)

10. Imobilizado
2021 2020

Taxas anuais de Custo Depreciação Valor Líquido Valor Líquido
Depreciação % Acumulada

Terrenos - 44.550.000 - 44.550.000 44.550.000
Estádio 2,05 50.950.075 (21.324.032) 29.626.043 30.667.171
Rede Social 2,00 27.800.000 (9.927.200) 17.872.800 18.428.801
Ginásio 2,34 16.950.620 (6.683.837) 10.266.783 10.456.242
Parque aquático 2,00 24.509.600 (9.231.356) 15.278.244 15.768.389
Máquinas/equipamentos/

veículos e outros 10 //20 3.381.229 (2.814.123) 567.106 977.661
Benfeitorias em prédio de terceiros - 7.677.021 - 7.677.021 7.677.021

175.818.545 (49.980.548) 125.837.997 128.525.285

em função de abertura de processo judicial contra o Clube no exercício
de 2021.
18. Contratos celebrados

2021 2020
TV Globo (a) 6.837.076 8.587.075
Alugueis e Arrendamentos (b) 600.880 612.562

7.437.956 9.199.637
Circulante 6.870.178 8.608.493
Não circulante 567.778 591.144

7.437.956 9.199.637
(a) Valores mantidos junto a TV Globo referentes à Cessão de Direitos de
Captação, Fixação, Edição, Exibição e Transmissão em Televisão Aberta,
Telefonia Móvel e Internet dos sons e imagens do Campeonato Brasi-
leiro de Clubes da Série A – Temporadas de 2021 e 2022. Tais valores
serão apropriados ao resultado de cada exercício, conforme prazo de
realização do contrato; (b) Contrato firmado com a empresa “APV” pelo
reconhecimento de aluguel de espaço para instalação de antena. A re-
ceita vem sendo apropriada mensalmente, conforme contrato, cujo prazo
é de 30 anos.
19.Receitas antecipadas

2021 2020
Copa do Brasil - 990.000
Liga do Nordeste 220.000 -
Confederação Brasileira de Futebol – CBF 133.523 309.000
Federação Pernambucana de Futebol 1.568.554 1.568.554
Mensalidades 31.464 31.464
12ª. Vara – TRT 42.520 42.520
Clube Internacional 150.000 150.000
Futebolcard - 291.667
Dass Nordeste 13.151 13.151
Rendas antecipadas – Patrocínios 7.116.500 5.123.321

9.275.712 8.519.680
20. Provisão para Contingências

2021 2020
Provisões trabalhistas (a) 29.843.458 7.836.287
Provisões cíveis (b) 16.328.507 5.750.910

46.171.965 13.587.197
(a) Os assessores jurídicos do Clube classificaram 87 (oitenta e sete)
processos provenientes de ações trabalhistas como prováveis de perdas
que montam R$ 29.843.458. Esses foram integralmente provisionados.
Existem ainda 137 (cento e trinta e sete) ações trabalhistas que foram
classificadas como possíveis de perdas pelos assessores jurídicos do
Clube, e que montam R$ 54.100.740. Esses processos não foram provi-
sionados. Vide quadro resumo completo abaixo:
Tipos de Processos Qtde de Valor da Observação

Process. Provisão
Prováveis de perdas 87 R$ 29.843.458 100% provision.
Possíveis de perdas 137 R$ 54.100.740 Ñ provisionado.

Divulgado em
nota explicativa

Perda remota - - Ñ provisionado.
Ñ existe necess.

de divulgação.
(b) Os assessores jurídicos do Clube também apontaram 100 (cem)
ações judiciais de âmbito cível registradas por prestadores de serviços ou
fornecedores de materiais contra o Clube, consideradas como prováveis
de perdas pela Entidade, que montam R$ 16.328.507. Não existem pro-
cessos classificados como perda possível ou remota.
21.Patrimônio Social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o patrimô-
nio social do Clube é de R$ 149.469.513. Por ser considerado sem fins
lucrativos, o Clube não remunera sob nenhuma forma seus dirigentes
pelos serviços prestados, e não apresenta superávit em suas contas, ou
caso apresente em determinado exercício, destina o referido resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetos so-
ciais, sendo incorporados ao patrimônio social.
22. Receita operacional líquida

2021 2020
Receita bruta
Bilheteria 17.088.133 4.282.081
Contribuições associativas 3.244.856 4.476.553
Patrimonial 510.091 1.075.195
Marketing 68.968.734 40.726.881
Outras receitas 4.319.331 3.966.672

94.131.145 54.527.382
Deduções
INSS sobre faturamento (a) (3.728.534) (1.388.726)
Sindicatos (3.472.227) (1.319.015)
Federações (375.829) (105.271)
Outras deduções (2.882.056) (339.737)

(10.458.646) (3.152.749)
83.672.499 51.374.633

(a) Nos termos da legislação vigente, a contribuição a cargo do Clube,
destinada à Seguridade Social (“INSS Patronal”), é substituída por re-
tenção sobre suas receitas (Bilheteria/Jogos, Patrocínios, Licenciamento
de Uso de Marcas e Símbolos, Publicidade, Propaganda, Transmissão de
Espetáculos Desportivos, Loterias e Televisionamentos), à alíquota de
5%.
23. Custo das atividades 2021 2020
Despesas de pessoal (49.187.488) (33.530.526)
Despesas com competição (9.011.655) (5.034.693)
Despesas com formação de

atletas e direitos contrat. (6.965.516) (1.210.195)
(65.164.658) (39.775.414)

24. Despesas administrativas
2021 2020

Despesas de pessoal (2.517.025) (3.295.212)
Serviços de terceiros (4.152.001) (3.275.769)
Provisão para devedores duvidosos (2.102.566) -
Despesas gerais (1.695.497) (633.911)

(10.467.090) (7.204.892)
25. Despesas tributárias

2021 2020
IPTU (419.257) (1.753)
Taxas diversas (847.215) (359.725)
Imposto de renda (18.972) (102)
Outros (278) (1.012)

(1.285.722) (362.592)
26. Provisão para contingências

2021 2020
Trabalhistas (24.892.002) -
Cíveis (4.769.047) -

(29.661.049) -
27. Despesas com Depreciação e amortização

2021 2020
Depreciação do imobilizado (2.687.288) (2.823.366)
Amortização do intangível (2.903.322) -

(5.590.610) (2.823.366)
28. Receitas financeiras

2021 2020
Rendimentos de aplicações financeiras 4.703 1.394
Juros recebidos 194.619 59.183
Descontos obtidos 5.615 -
Outras receitas 186.605 169.800

391.541 230.377
29. Despesas financeiras

2021 2020
Juros passivos (36.846.274) (177.174)
Variação monetária passiva (3.199.931) (3.221.337)
Variações cambiais passivas (1.832.422) -
Despesas e comissões bancárias (106.581) (312.937)
Taxa de administração (13.068) (23.911)
Juros s/antecipação (178.284) (275.119)
Multas por infrações (3.167) (428)
Descontos concedidos - (14.478)

(42.179.727) (4.025.384)
O Clube participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com
o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financei-
ros disponíveis.
30.Eventos subsequentes - A Administração considerou os eventos
subsequentes entre 31 de dezembro de 2021 e a data de emissão deste
relatório e não identificou eventos ou fatos que tenham impactos nestas
demonstrações ou devam nelas serem incluídos.

Yuri Costa Romão Iliause Danilo da Cunha Figueiredo
Presidente Executivo: Contador CRC PE No. 021774/O-4

CPF No: 685.985.134-15 CPF No.009.106.664-66

As informaçõescomplementares que compõema obrigatoriedade de di-
vulgaçãosobreo balançode 31 de dezembrode 2021 encontram-se à dis-
posiçãodosinteressados no Departamento Financeiro na sede social do
Clube.
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LP 3142 OPORTUNIDADE

U NICA APARTAMENTO C/

84M, 3 QUARTOS, 1SUITE, 1

QUARTO REVERSIVEL, SALA

P/ 02 AMB, COZ, WC SOC,

VAR, WC SOC, WC SERV,

1VG, TODO COM ARMAR-

IOS, ELEV, R$ 350 MIL, MAR-

QUE SUA VI SITA, ACEIT.

FINACIAMENTO, TELEFO -

NES:991919003/986967550/

30375200 CRECI 9355J

LP 3142 OPORTUNIDADE

U NICA APARTAMENTO C/

84M, 3 QUARTOS, 1SUITE, 1

QUARTO REVERSIVEL, SALA

P/ 02 AMB, COZ, WC SOC,

VAR, WC SOC, WC SERV,

1VG, TODO COM ARMAR-

IOS, ELEV, R$ 350 MIL, MAR-

QUE SUA VI SITA, ACEIT.

FINACIAMENTO, TELEFO -

NES:991919003/986967550/

30375200 CRECI 9355J

ROSARINHO                

LP 235 OPORTUNIDADE U -
NICA APARTAMENTO COM
75 M, 2 QTS, SUITE, SL P/ 02
AMBIENTES, COZINHA, WC
SOCIAL, AREA DE SERV,
VARAND, DCE, TODO C/
ARMARIOS, 1 VG, ELEV SL
FESTA, PISC, PLAY, R$ 400
MIL, AC FINAC, TELEFONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP214 APTO TODO COM
ARMARIOS, C/87M, 2 QTS,
SUITE COM CLOSET, WC
SOC E WC DE SERV, SL P/ 02
AMB, COZ, DECORA DO E
REFORMADO, 1VG, ELEV, IM-
PERDIVEL, MARQUE SUA
VISITA, R$ 285MIL, AC FINAC,
F:986967550/30375200/
991919003 CRECI 9355J

LP242 AP TO COM 80M, 2
QTS, STE, VAR, SL P/ 02AMB,
COZ, WC SOC, DCE, TODO
COM ARMARIOS, 1 VG, PI-
LOTS, R$ 230 MIL, AC. FINAC,
LIGAR FONES:9919190003/
30375200/986967550 CRECI
9355J

LP3141 APTO COM PTIMA LO-
CALIZACAO COM 97M, 3
QUARTOS, 1SUITE, VAR, WC SOC,
DCE, SL P/ 02 AMB, COZ, COM
ARMARIOS, PIS CINA, SALO DE
FESTA, PLAY, 2VGS R$ 530MIL, AC.
FINAC OU ALUGUEL R$ 3.000,00
COM TAXAS. LIGAR TELEFONES:
991919003/ 986967550/ 30375200
CRECI 9355J

LP3245 IMPERDIVEL OPORTU-
NIDADE APARTAM COM 75M,
3QTS, STE, VAR, SL P/ 02 AMB,
COZ, WC SOC, E WC SERV,
NASC, ELEV, SL FESTA, PLAY, PISC,
1VG, ARMARIOS, R$ 420MIL, AC.
FINAC, TELEFO NES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI 9355J

LP3141 APTO COM PTIMA LO-
CALIZACAO COM 97M, 3
QUARTOS, 1SUITE, VAR, WC SOC,
DCE, SL P/ 02 AMB, COZ, COM
ARMARIOS, PIS CINA, SALO DE
FESTA, PLAY, 2VGS R$ 530MIL, AC.
FINAC OU ALUGUEL R$ 3.000,00
COM TAXAS. LIGAR TELEFONES:
991919003/ 986967550/ 30375200
CRECI 9355J

LP3245 IMPERDIVEL OPORTU-
NIDADE APARTAM COM 75M,
3QTS, STE, VAR, SL P/ 02 AMB,
COZ, WC SOC, E WC SERV,
NASC, ELEV, SL FESTA, PLAY, PISC,
1VG, ARMARIOS, R$ 420MIL, AC.
FINAC, TELEFO NES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI 9355J

LP214 OPORTUNIDADE U -
NICA APTO TODO COM
ARMARIOS, COM 87M, 2
QTS, SUITE COM CLOSET,
WC SOC E WC DE SERV, SL
P/ 02 AMB, COZ, DECORA -
DO E REFORMADO, 1VG,
ELEV, IMPERDIVEL, MARQUE
SUA VISITA, R$ 285MIL, AC
FINAC, FONES: 986967550/
30375200/991919003 CRECI
9355J

LP242 OPORTUNIDADE AP -
TO COM 80M, 2QTS, STE,
VAR, SL P/ 02AMB, COZ, WC
SOC, DCE, TODO COM AR-
MARIOS, 1 VG, PILOTS, R$
230 MIL, AC.FINAC, FONE
9919190003/30375200/98696
7550 CRECI 9355J

LP329 EDF. PEDRA SITIO DA
ROSEIRA APTO COM 82M
3QTS, SUITECOM ARMAR-
IOS, SALA P/02 AMB, COZ,
COM ARMARIOS, WC SOC
COM BOX, DCE, VAR, TO-
TALMENTE NASCENETE,
ELEV, SL FESTA, PISC COM
RAIA, PLAY, QUADRA, 2VGS,
AC FINAC. R$ 490MIL, FO -
NES:30375200/986967550/
991919003 CRECI 9355J

TAMARINEIRA              
LP3188 APTO COM 100 M, 3
QTS, 1STE, VAR, WC SOC,
DCE, SL P/02 AMB, ARMAR-
IOS, ELEV, SL FESTA, PLAY 1
VG, R$ 450 MIL, AC. FINAC,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/ 30375200 CRECI
9355J

LP328 EXCELENTE OPOR-
TUNIDADE APTO COM 125
M, SUITE, WC SOC,COZ,
VAR, SL P/ 02AMB, ARMAR-
IOS, 2 VGS, ELEV, SL FESTA,
PLAY, R$ 680MIL, AC FI-
NANC. LIGAR F-991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

TORRE                    
LP 244 OPORTUNIDADE
LIN DO APTO DECORADO
COM 52M, 2QTS, 1STE, AR-
MARIOS, SL P/ 02AMB, COZ,
WC SOC, VAR, NASC, ELEV,
1VG, LAZER COMPLETO R$
300MIL, AC.FINAC, FONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

PIEDADE                  
3 QTS (2GUARDA-ROUPAS
EMBUTIDOS), SALA E COZ-
INHA AMPLA (ARMARIOS
EMBUTIDOS), AREA DE SER-
VICO, 2 BANHEIROS SEN -
DO 1 SUITE. 1 GARAGEM.
R$ 700.00+ 120.00 COND.
IPTU JA PAGO EM 2022. F.
81.98247-1659

PAU AMARELO             
EM COND,200M DO MAR,
R$ 160.00MIL. ACEITO CAR -
RO. F. 9 9258-5913

PIEDADE                  
03 QUARTOS, SENDO 01
SUITE 100 AV. COM. R$550
MIL (81) 99704-5593.

BOA VISTA                
ALUGO SALA NA RUA
BULHOES MARQUES TEL:
98136.0303

BARRA DE
JANGADA         

(CURCURANA) 25X20, 500
M2, MURADO, ATERRADO
NEG. URG. R$ 200 MIL (81)
99704-5593

CABO                     
40.000M2 NA BR- PROX. A
ANTIGA COPERGO- R$ 3.5
MILHOES (PRECISA DE A -
TERRO) (81)99704-5593.

CANDEIAS                 
12X30, RUA ABDO CABUS.
MURADO E ATERRADO. R$
280 MIL (81)99704-5593

15 X 30, FINAL DA RUA
FRANCISCO PESSOA DE
MELO, 2 QUADRAS LAGOA
NAUTICA. R$ 35 MIL (81)
99704-5593.

2014 M2 ESQUINA BOAS
RES. 350M DA AV. COM. R$
1.500,000 (UM MILHAO E
QUINHENTOS MIL). TEL:
(81) 99704-5593.

54X30. 1,5 KM DA AV. COM-
ERCIAL. RUA RIO BONITO.
R$ 400 MIL. (81)99704-5593.

OUTRAS MARCAS          
VENDE SE CARRO RENAUL
TIPO 95, PRATA. COMPLETO.
R$8MIL. ACEITO CARTAO. 9
9258-5913

Folha de Pernambuco22 Recife, sábado / domingo, 30 de abril e 1º de maio de 2022 Classificados

AVANTIA TECNOLOGIA ENGENHARIA S.A.
Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
Ativo Notas 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 3 8.668.190 15.726.220
Contas a receber CP 4 25.520.056 10.475.071
Estoques 5 18.909.517 2.734.565
Impostos a recuperar 6 4.877.507 2.978.631
Adiantamentos diversos 961.832 152.331
Outras contas a receber - - 248.277

58.937.102 32.315.095
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber - LP 4 2.602.609 2.602.609
Créditos com Partes relacionadas ANC 16 940.656 1.896
Depósitos Judiciais 90 8.449

3.543.355 2.612.954
Investimentos 7 833.598 1.525.459
Imobilizado 8 2.637.869 5.356.802
Intangível 1.4 629.241 452.013

4.100.708 7.334.274
Total do ativo 66.581.165 42.262.323
Passivo e patrimônio
líquido Notas 2021 2020
Circulante
Fornecedores 9 7.009.554 2.356.444
Empréstimos e financiamentos 10 18.942.302 3.812.600
Obrigações trabalhistas 11 3.171.006 2.455.022
Obrigações fiscais 12 1.974.189 739.304
Provisão IRPJ e CSLL 24 103.680 105.292
Adiantamento de clientes 13 497.895 517.664
Outras Contas a pagar - 9.065 -

31.707.691 9.986.326
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos - LP 10 1.819.942 -
Passivo fiscal diferido 174.750 133.437
Provisão para perdas com Investimento 7 378.095 -
Passivos Contingentes 14 127.038 188.363

2.499.825 321.800
Patrimônio líquido 17
Capital Social 5.500.000 3.500.000
Reserva de Capital 14.501.303 14.501.303
Reserva Legal 700.000 700.000
Reserva de Lucros 11.757.054 12.993.869
Ajuste de avaliação patrimonial (84.708) 259.025

32.373.649 31.954.197
Total do passivo e do patrim. líquido 66.581.165 42.262.323

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 17 73.629.638 56.034.462
Custos dos produtos vendidos
e serviços prestados 20 (41.538.359) (28.433.959)
Lucro bruto 32.091.279 27.600.503
Despesas/receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas 21 (8.668.325) (7.837.605)
Despesas com pessoal 21 (14.876.162) (13.605.277)
Despesas com vendas 21 (2.291.651) (1.765.518)
Outras receitas e desp. operacionais 21 1.973.139 344.338
Lucro operacional antes do
resultado financeiro 8.228.280 4.736.441
Resultado de equivalência patrimonial 88.282 186.030
Receitas financeiras 22 495.792 247.278
Despesas financeiras 22 (1.026.983) (425.157)
Resultado financeiro líquido 22 (531.191) (177.879)
Lucro antes do IR e Contrib. Social 7.785.371 4.744.592
IR e contrib. social corrente e diferido 23 (1.724.177) (1.250.429)
(=) Lucro líquido do exercício 6.061.194 3.494.163
Lucro por ação - básico e diluído 1,10 1,00

Demonstrações do resultado abrangente
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 6.061.194 4.102.212
Outros resultados abrangentes -
Total do resultado abrangente do exercício 6.061.194 4.102.212

Demonstração dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 6.061.194 3.494.163
Itens que não afetam o caixa operacional
Depreciação 2.171.660 1.047.664
Amortização 168.150 81.325
Equivalência Patrimonial (88.282) (186.030)
Baixa líquida de imobilizado 1.026.028 17.095
Ajuste de avaliação patrimonial (1.252.028) (58.605)
Juros de empréstimos 490.604 58.330
Imposto de renda e contribuição social diferidos 41.313 -
Provisão para contingências (61.325) (3.313)
Constituição (reversão) de títulos de

liquidação duvidosa (26.745) 584.693
Lucro líquido ajustado 8.530.569 5.035.322
(Aumento)/diminuição nos ativos
operacionais
Contas a receber (15.018.240) 4.295.051
Estoques (16.174.952) 195.178
Impostos a Recuperar (1.898.876) (1.143.325)
Adiantamentos diversos (809.501) (23.303)
Outras Contas a receber 248.277 733.199
Depósitos Judiciais 8.359 -

(33.644.933) 4.056.800
Aumento/(diminuição) nos passivos
operacionais

Fornecedores 4.653.110 (258.493)
Obrigações trabalhistas 715.984 16.208
Obrigações fiscais 1.234.885 (720.981)
IR e CSLL (1.612) (54.439)
Adiantamento de clientes (19.769) -
Outras contas a pagar 9.065 -

6.591.663 (1.017.705)
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais (18.522.701) 8.074.417
Fluxos de caixa das atividades
de investimento

Aquisições de bens do ativo imobilizado (478.755) (982.710)
Aquisições de bens do Intangível (345.378) (244.210)
Aumento em investimentos - (246.999)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (824.133) (1.473.919)
Fluxos de caixa das atividades de
financiamentos

Juros sobre capital pagos - (1.224.675)
Distribuição de dividendos (4.325.818) (2.977.484)
Captação de Emprestimos e financiamentos 22.000.000 5.300.000
Pagamento de saldo principal e juros de
empréstimos e financiamentos (5.540.960) (1.796.122)
Partes relacionadas 155.582 498.104
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamento 12.288.804 (200.177)
Aumento líquido/(diminuição) do saldo
de caixa e equivalentes de caixa (7.058.030) 6.400.321
(+) Caixa e equivalentes de caixa no

início do período 15.726.220 9.325.899
(=) Caixa e equivalentes de caixa no

final do período 8.668.190 15.726.220
Aumento líquido/(diminuição) do saldo
de caixa e equivalentes de caixa (7.058.030) 6.400.321

1. Informações gerais - 1.1. Contexto operacional: O ano de 2021 foi um
ano atípico para toda a humanidade. A pandemia praticamente parou o
mundo e afetou severamente diversos setores da economia. Apesar disso,
foi um ano positivo para a Avantia, que atingiu o faturamento bruto de R$
90.686.797,48, o maior da sua história. A Avantia desenvolve e implementa
soluções de Tecnologia de Segurança as a Service (Tsaas). Um modelo de
negócios inovador que, aliado ao desenvolvimento de tecnologias proprie-
tárias, vem contribuindo para a geração de valor para os clientes e, conse-
quentemente, para o crescimento da empresa. A proposta de oferecer aos
clientes redução no custo total com segurança aliado ao aumento da eficá-
cia em seus processos vem sendo bem recebida, principalmente no período
em que as empresas estão com necessidades de reduzir custos. A Com-
panhia tem avançado em sua estratégia de aumentar a sua participação no
mercado privado, reforçar a base de clientes, aumentar o investimento no de-
senvolvimento de tecnologias próprias e aumentar a oferta de valor. Recen-
temente houve a conquista de clientes de renome, como é o caso da
Heineken, BRF e White Martins. Com o intuito de reforçar o desenvolvi-
mento de tecnologias proprietárias e inovadoras, a empresa vem incremen-
tando a sua área de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (Avantia Labs),
com a contratação de novos profissionais e aumento do investimento na
área. A Avantia continua participando ativamente da Endeavor, entidade de
fomento ao empreendedorismo com sede em Nova York-Estados Unidos,
tendo acesso a mentores como Jorge Paulo Leman, Beto Sicupira, Vicente
Falconi, entre outros. 1.2. Memorando do COVID-19: A Empresa, consi-
derando a sua responsabilidade corporativa, adotou uma série de procedi-
mentos objetivando aprimorar a segurança de todos os seus colaboradores
e fornecedores, e visando a mitigação dos impactos de alastramento do vírus
em suas atividades. • Reuniões presenciais foram drasticamente reduzidas
e eventos internos, cancelados; • O trabalho remoto foi altamente estimu-
lado, assim como interações por áudio e vídeo. Adicionalmente, a Empresa
vem acompanhando atentamente os impactos do novo Coronavírus (COVID-
19) sobre a atividade econômica e os mercados mundiais e, em especial,
sobre o mercado brasileiro. No que tange suas operações, a Empresa não
identificou, até o momento, impactos materiais relacionados ao COVID-19.
Apesar dos desafios globais da pandemia, 2021 foi um ano positivo para a
Avantia, que atingiu o faturamento bruto de R$ 90.686.797,48, o maior da sua
história.A Empresa está tomando todas as medidas preventivas de proteção
de suas equipes técnicas e orientando os profissionais quanto aos procedi-

mentos de higienização, inclusive nas atividades realizadas em visita a clien-
tes, conforme orientações das autoridades sanitárias. Como a extensão da
duração e efeitos desta crise não são conhecidos, existe risco de impactos
relevantes nas operações e nas vendas. Como por exemplo, o impacto sobre
o câmbio, se prolongado, pode ter efeitos sobre a capacidade de investi-
mento da Empresa, impactando por consequência, o plano de investimen-
tos de longo prazo. Neste contexto, a Empresa avalia continuamente os
impactos em suas operações e situação financeira e, principalmente, segue
pronta para colaborar com a mitigação dos efeitos desta crise, sempre atenta
à proteção de seus colaboradores e às necessidades de seus clientes e da
sociedade como um todo.
2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas
contábeis - 12.1. Declaração de conformidade:As demonstrações contá-
beis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei
das Sociedades por Ações, incluindo o Pronunciamento Técnico emitido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis para Pequenas e Médias Empresas
(CPC PME – R1). A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada
pela Diretoria em 29 de abril de 2022. Todas as informações relevantes pró-
prias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo eviden-
ciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
2.2. Moeda funcional e de apresentação:
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados e apre-
sentados em reais, exceto quando indicado de outra forma, de acordo com
a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua
(“moeda funcional”). 2.3. Principais práticas contábeis adotadas:As prin-
cipais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações
contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente no exercício apresentado, salvo quando indicado de outra forma.
2.3.1. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários - a)
Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósi-
tos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras
estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as
datas dos balanços, sem prazos fixados para o resgate desde a data da apli-
cação inicial, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor. b) Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores
mobiliários referem-se aos investimentos de alta liquidez, resgatáveis em
até três meses. 2.3.2. Instrumentos financeiros - Ativos financeiros: Os

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)
Capital Reserval Reserva de Reserva Reser. Lucr. Ajuste de Lucros
Social de Capita Lucr. Legal Lucros Incent. Fisc. Aval. Patrim. Acumulad. Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.500.000 14.501.303 700.000 4.835.419 7.641.771 317.631 - 31.496.124
Realização do ajuste de
avaliação patrimonial (58.605) (58.605)
Lucro líquido do exercício 3.494.163 3.494.163
Aumento de reserva de
incentivos fiscais 549.444 (549.444) -

Distribuição de dividendos (32.765) (2.944.719) (2.977.484)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 3.500.000 14.501.303 700.000 4.802.654 8.191.215 259.026 - 31.954.198
Ajustes de Exercícios anteriores - - - - - - (63.896) (63.896)
Aumento de Capital 2.000.000 - - (2.000.000) - - -
Realização do ajuste de
avaliação patrimonial - - - - - (1.252.028) - (1.252.028)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 6.061.194 6.061.194
Destinações do lucro:
Reserva legal - - 303.060 - - - (303.060)
Incentivos fiscais - - - - 608.361 - (608.361) -
Ajustes de Avaliação Patrimonial - - - - - 908.295 (908.295) -
Distribuição de dividendos - - - (148.236) - - (4.177.582) (4.325.818)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 5.500.000 14.501.303 1.003.060 2.654.418 8.799.576 (84.707) - 32.373.650

ativos financeiros são classificados pela Empresa na categoria de emprés-
timos e recebíveis. Esta classificação depende da natureza e do propósito
do ativo financeiro, que é determinada no seu reconhecimento inicial. O ativo
financeiro deve ser reconhecido na data de sua negociação (data em que a
Empresa se compromete a comprar ou vender um ativo). O método de re-
conhecimento deve ser consistente para todas as compras e vendas de ati-
vos financeiros que pertençam à mesma categoria. Passivo financeiros:
Os passivos financeiros são reconhecidos quando a Empresa possui uma
obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado,
cuja obrigação será requerida a ser liquidada, e cujo montante da obrigação
é estimado de forma confiável. O montante reconhecido como uma provi-
são é a melhor estimativa do valor requerido para liquidar a obrigação na
data do balanço, levando em conta os riscos e incertezas da obrigação. A
Empresa baixa os passivos financeiros quando as obrigações são extintas,
ou seja, quando as obrigações são liquidadas, canceladas ou prescritas.
2.3.3. Imobilizado: Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo his-
tórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não
recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atri-
buíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela admi-
nistração, excluindo custos de financiamentos. Os valores residuais, a vida
útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se
necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a
última data de balanço. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado
para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu
valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas em alienações são de-
terminados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são
reconhecidos em “Outros ganhos/(perdas), líquidos” na demonstração do
resultado. 2.3.4. Passivo circulante e não circulante: Os passivos circu-
lantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou cal-
culáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos,
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patri-
monial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são re-
gistrados em valor presente, transação a transação, com base em taxas de
juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contra-
partida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas de re-
sultado que deram origem ao referido passivo. 2.3.5.Empréstimos: Os
empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no
recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os
empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acres-
cidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata tem-
poris”). 2.3.6. Uso de estimativas: A preparação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas de contabilidade adotadas no Brasil re-
quer que a Administração da Companhia, baseada em estimativas, faça o re-
gistro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e
despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas
demonstrações contábeis. Os resultados dessas transações e informações,
quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diver-
gir dessas estimativas. As demonstrações contábeis incluem, portanto, es-
timativas referentes à avaliação da vida útil do ativo imobilizado, provisões
necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para
imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem apre-
sentar variações em relação às estimativas. 2.3.7. Distribuição de divi-
dendos: A política de reconhecimento contábil de dividendos está em
consonância com as normas previstas na seção 21 do CPC PME Provi-
sões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e ICPC 08 (R1) - Con-
tabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos, as quais
determinam que os dividendos propostos a serem pagos e que estejam
fundamentados em obrigações estatutárias, devem ser registrados no
passivo circulante. 2.3.8. Provisões: As provisões são reconhecidas
quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formali-
zada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa
confiável do valor possa ser feita. 2.3.9. Apuração do resultado: As des-
pesas e receitas são reconhecidas de acordo com o regime contábil da
competência. A receita compreende o valor justo da contraprestação re-
cebida ou a receber pela venda de serviços no curso normal das ativida-
des da Companhia. A receita é apresentada líquida de impostos,
devoluções, abatimentos e descontos. A Companhia reconhece a receita
quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é
provável que benefícios econômicos-futuros fluam para a entidade e (iii)
critérios específicos tenham sido atendidos para cada uma das atividades
da Companhia. 2.3.10. Demais direitos e obrigações: Outros ativos e
passivos circulantes, sujeitos à variação monetária ou cambial por força
de legislação ou cláusulas contratuais, estão sendo corrigidos com base
nos índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a refletir os va-
lores atualizados até a data das demonstrações contábeis. 2.3.11. Provisão
para Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social
Sobre o Lucro (CSLL) e diferido:O Imposto de Renda e a Contribuição So-
cial serão calculados sobre a base de cálculo do lucro real, à alíquota de
15% e 9%, respectivamente. A parcela da base de cálculo que exceder a R$
60.000 trimestral sujeita-se a incidência de adicional de Imposto de Renda
à alíquota de 10%. O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos
são reconhecidos sobre diferenças temporárias decorrentes das diferenças
entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis nas de-
monstrações contábeis, ou de prejuízos ou créditos fiscais não utilizados. O
imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados com base
em alíquotas de imposto e leis fiscais em vigor, ou substancialmente pro-
mulgadas, na data-base das demonstrações contábeis. O valor contábil do

Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos ativos é avaliado anual-
mente e uma provisão para desvalorização é estabelecida quando o valor
contábil não pode ser recuperado com base no lucro tributável, presente ou
futuro.
3. Caixa e equivalentes de caixa

2021 2020
Caixa 152.103 153.213
Bancos 1.736.404 580.696
Aplicações financeiras 6.779.683 14.992.311

8.668.190 15.726.220
As Aplicações financeiras são compostas por certificados de depósitos ban-
cários (CDB) e possuem liquidez imediata com taxa de remuneração média
próxima de 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). A Admi-
nistração da Companhia tem intenção de utilização destes valores em um
prazo máximo de 90 dias.
4. Contas a receber

2021 2020
Cia Hidrelétrica Do São Francisco- Chesf 17.310.239 1.921.212
Telemar Norte Leste S/A (a) 8.482.971 7.680.434
Hospital Militar De Area De Recife 687.330 -
Secretaria De Estado Da Administracao Pe 246.057 -
White Martins Gases Industriais Ltda 230.271 -
Recanto Verde Hotéis E Spa Ltda. 212.525 722.585
Mac Jee Industria De Defesa Ltda. 133.772 -
Angola Cables Brasil Ltda 116.100 -
Gerdau S.A. 97.322 92.958
Unike Tecnologias Ltda 78.000 -
Ultra Som Servicos Medicos S.A 64.306 -
Tecnologia Bancária S/A 60.211 64.293
Ass De Adquirent De Lotes E Uni Res Ja L 50.801 -
Belgo Bekaert Arames Ltda 42.802 -
Brf S/A 33.985 -
Condominio Hemisphere 24.922 -
Ass. de Adquirent de Lotes e Uni Res ja l - 1.160.667
FS Agrisolutions Indústria de Biocombust - 423.533
Tribunal Regional Eleitoral de PE - 91.393
Raia Drogasil - 83.189
Empresa Brasileira de Correios e Telegra - 76.705
Secretaria de Segurança Pública do DF - 76.523
Arcos Dourados Comércio de Alimentos - 75.147
Procuradoria Geral da Justiça - 69.541
Braspress Transportes Urgentes Ltda. - 65.301
Outros Clientes 251.051 474.199

28.122.665 13.077.680
Circulante 25.520.056 10.475.071
Não circulante 2.602.609 2.602.609
(a) Corresponde aos recursos a receber do Contrato de nº 4600038760 fir-
mado com a Telemar Norte Leste S/A para prestação de serviços de vídeo
monitoramento em consonância com as exigências do Edital da Rede Go-
verno do Estado de Pernambuco – PE Conectado (Processo Licitatório nº
066.2010.CELII.PP010.SAD do Estado de Pernambuco – “Licitação”). O
valor total estimado no contrato compreende R$ 390.429.325 em vigor desde
a data da assinatura, em 27 de novembro de 2012. Os demais saldos a re-
ceber se referem a contratos para serviços específicos contratados even-
tualmente pelos clientes.
Aging list do contas a receber:

2021 2020
A vencer 25.066.723 10.028.161
Vencidos até 30 dias 194.712 461.207
Vencidos até 60 dias - -
Vencidos até 90 dias 193.825 -
Vencidos até 120 dias 2.676 -
Vencidos até 365 dias - -
Vencidos há mais de 365 dias 2.664.729 2.588.312
Total 28.122.665 13.077.680
A Administração entende que não é necessário constituição de PECLD. Do
saldo de R$ 28.122.665 do contas a receber, R$ 2.664.729 (R$ 2.588.312 em
2020) encontra-se vencido há longa data. Para o montante total há nego-
ciação e perspectiva de recebimento. Com base em experiências de ina-
dimplência ocorridas no passado a Administração entende que não é
necessário constituição de PECLD, pois considera que o risco de não reali-
zação dos créditos é mínimo, durante o exercício de 2021, não existiram tí-
tulos com expectativas de não recebimento (2020: R$ 584.693). No exercício
de 2021, ocorreu uma reversão no valor de R$ 26.745, de títulos baixados
que foram recebidos no exercício de 2021.
As demonstrações financeiras completas auditadas pelos Auditores
Independentes (BDO Auditores), elaboradas na forma da legislação
societária e da regulamentação contábil aplicável, encontram-se dis-
poníveis na sede da companhia e no site:
https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos.
Contador: Igor Ferreira Meirelles
Diretor: Silvio Aragão Melo Junior
Auditor: BDO RCS Auditores Independentes SS

NOTAS EXPLICATIVAS DAADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (EM REAIS)

EDITAL DE PROCLAMAS 29.04.2022
O Bel. LOURIVAL BRITO PEREIRA, Oficial do Serviço Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Casamentos, do VIII Distrito Judiciário, com 
sede à rua São Miguel nº 116, bairro  Afogados, Recife-PE. 
www.cartoriodeafogados.com.br. Faz saber que estão se habililitando a 
casar-se por este cartório os seguintes contraentes. ASSUERRO 
FRANCISCO ROLIM E FERNANDA MARIA DA SILVA; EVALDO JOSÉ 
DA SILVA FILHO E ROBERTA NÓBREGA FIALHO LEITE; EXPEDITO 
ELOI DE SOUZA E MARIA MARGARIDA DA SILVA; JONES KAIQUE 
COSTA DO NASCIMENTO E YASMIM STEFANNY BARROS 
FIRMINO; JACKSON OFLAVIO FERREIRA DE MELO E MARIA DE 
FATIMA TAVARES DE SOUZA;( edital de proclamas oriundo cartorio 
devregistro civil 2 distrito de jaboatão dos guararapes PE); JAIR 
SEIXAS E SILVA E MARTA LUCIA DE LEMOS; THIAGO RODOLPHO 
DA SILVA E VANESSA TATIANE DE ARAUJO BEZERRA 
ALEXANDRE; MANOEL FRANCISCO GOMES E MARIA DARCILENE 
SEVERIANO; PAULO THOMÉ DOS SANTOS SILVA FILHO E 
CLÁUDIA LÚCIA LUDGERO DOS SANTOS; PAULO FERREIRA DA 
CRUZ JÚNIOR E PAULA GABRIELLA BEZERRA DA SILVA.

Diretoria Cível Regional do Agreste - Caruaru - PE
Av José Florêncio Filho, Maurício de Nassau, 

Caruaru - PE - Cep: 55014-837

Tribunal de Justiça de Pernambuco

Poder Judiciário

DIRETORIA CÍVEL REGIONAL DO AGRESTE - CARUARU - PE. 5ª Vara Cível da Comarca de Caruaru - PE. Processo 
nº 0003962-18.2011.8.17.0480. AUTOR: DAIARA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP. EDITAL DE CITAÇÃO - 
Prazo: 30 (trinta) dias: O(A) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Caruaru, em virtude de 
Lei, etc. FAZ SABER a todos os TERCEIROS, INCERTOS E NÃO SABIDOS, e EVENTUAIS INTERESSADOS, a(o)(s) 
qual(is) se encontra(m) em local incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado à AV JOSÉ FLORÊNCIO 
FILHO, MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU - PE - CEP: 55014-837, tramita a ação de USUCAPIÃO (49), Processo 
Judicial Eletrônico - Pje 0003962-18.2011.8.17.0480, proposta por AUTOR: DAIARA EMPREENDIMENTOS EIRELI - 
EPP. Assim, fica(m) a(o)(s) ré(u)(s) e demais interessados CITADA(O)(S) para, querendo, contestar a ação supracitada 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso deste edital. Advertência: Não sendo contestada a ação no prazo 
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na petição inicial, 
com a nomeação de curador especial (art. 344, c/c art. 257, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). 
Observação: O presente processo tramita de forma eletrônica através do sistema PJe. Independentemente de 
cadastro prévio, a parte/advogado poderá realizar consulta através do seguinte endereço eletrônico: 
https://pje.tjpe.jus.br/1g/ConsultaPublica/listView.seam. A tramitação desta ação deverá ser feita através do 
referido sistema, sendo necessária a utilização de Certificação Digital. As instruções para cadastramento e uso 
do sistema podem ser obtidas através do seguinte endereço na internet: http://www.tjpe.jus.br/web/processo-
judicialeletronico/cadastro-de-advogado. Objeto da ação: Imóvel usucapiendo situado as margens da BR 232, KM 
130,90, Caruaru - PE, o qual se confronta, ao norte, com a calha do Rio Ipojuca; ao sul, com a faixa de domínio do DNIT 
BR 232, KM 130,90; ao leste/nascente, com terras de Artur Xavier da Silva; ao oeste/poente, com terras de Daiara 
Empreendimentos Ltda - EPP; cf. documentos de ids 79941951/79941953/79941955. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, CESAR AUGUSTO GALDINO DA SILVA, o digitei e submeti à conferência 
e assinatura(s). CARUARU, 21 de fevereiro de 2022. Elias Soares da Silva - Juiz(a) de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente do Sindicato do Comércio de Bens e Serviços de Maquinismos, Ferragens, Tintas, Máquinas, 
Bombas, Ferramentas, Equipamentos e Matérias de Construção, Matérias de Proteção, Material 
Hidráulico, Vidros e Artefato, Madeiras e Artefatos, Revestimentos e Pedras Decorativas, Cal, Areia, Brita, 
Tijolos, Cimento, Argamassas, Pré-Moldados e Produtos Metalúrgicos, Importação e Exportação do 
Estado de Pernambuco - CNPJ/MF nº. 08.174.187/0001-51, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
CONVOCA toda a categoria econômica, especificamente das empresas do Comércio de Bens e Serviços de 
Maquinismos, Ferragens, Tintas, Máquinas, Bombas, Ferramentas, Equipamentos e Matérias de 
Construção, Matérias de Proteção, Material Hidráulico, Vidros e Artefato, Madeiras e Artefatos, 
Revestimentos e Pedras Decorativas, Cal, Areia, Brita, Tijolos, Cimento, Argamassas, Pré-Moldados e 
Produtos Metalúrgicos, Importação e Exportação estabelecidas nos municípios da sua base territorial no 
Estado de Pernambuco, exceto os municípios de: Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Ilha de 
Itamaracá, Itapissuma e Paulista; para sua AGE, que será realizada no dia 16.05.2022 às 10h00min em primeira 
convocação e às 10h30min em segunda convocação, no Auditório da Sede da Entidade situada à Rua do 
Riachuelo, nº 105, 1º Andar - Boa Vista, CEP 50.050-400 – Recife-PE, para apreciar e deliberar a seguinte 
ordem do dia: 1) Discussão das REIVINDICAÇÕES propostas pelas representações profissionais, período 
2022/2023, aprovadas nas suas respectivas AGE´S; 2) Escolha da COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO PATRONAL 
composta por representantes de empresas da categoria, que acompanhará a negociação coletiva em conjunto 
com o SINCOMFERPE; 3) Outorga de poderes ao SINCOMFERPE e Assessoria jurídica, para celebração ou não 
de CCT, conciliar, acordar judicialmente, instaurar Dissídio Coletivo de natureza jurídica ou econômica nos termos 
da EC nº45/04, com relação às representações profissionais; 4) Discussão e aprovação da CONTRAPROPOSTA 
patronal e reivindicações da categoria econômica; 5) Deliberar, analisar, discutir e aprovar, com fundamento na 
CF/88, na Lei 13.467/2017 e art. 513 da CLT, a autorização para os descontos da Contribuição Assistencial e 
Associativa, de forma que permita a sua identificação pessoal e manifestação pelo livre exercício do direito 
inequívoco de vontade. Este item deverá ser votado em separado dos demais. 6) Para deliberar e aprovar 
concessão de poderes ao SINCOMFERPE para entabular negociação coletiva com as representações 
profissionais, visando a implantação do Núcleo de Conciliação, Mediação e Arbitragem, podendo para tanto celebrar 
e firmar CCT e realizar todos os atos necessários para implantação da mesma; 7) Deliberação e aprovação de 
permanente continuidade da AGE até aprovação final da CCT nas fases administrativa e judicial; 8) Assuntos correlatos 
de interesse da categoria. O não comparecimento na referida AGE implica na aceitação tácita de todas as deliberações 
que forem aprovadas. Recife, 18.04.2022. Celso Jordão Cavalcanti - Presidente SINCOMFERPE.

Casas
IMÓVEIS
Vendem-se

1

Casas
IMÓVEIS
Alugam-se

1

Terrenos
IMÓVEIS
Vendem-se

1

Apartamentos
IMÓVEIS
Alugam-se

1

Outras marcas
VEÍCULOS
2
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Com uma vitória e uma derrota até aqui na competição, o Afogados enfrenta o América/RN, neste sábado, às
17h, na Arena das Dunas. A partida é válida pela 3ª rodada do Grupo A, que tem o Retrô como líder.

SÉRIE D

sábado/domingo Recife, 30 de abril e 1º de maio de 2022 Folha de PernambucoGOLAÇOGOLAÇO

PREFEITURA DO RECIFE
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS – 

CPLM
DEMANDANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR PRÉVIO 
CADASTRO NO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES – SICREF, 
CONFORME PRESCREVE O ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 17.765/2012.
Processo Licitatório nº 015/2022 – Pregão Eletrônico nº 014/2022 – BB nº 935.604. Registro de Preços, pelo 
período de 12 (doze) meses, para aquisição de Fraldas Descartáveis, 02 (dois) lotes, totalizando 10 (dez) itens, 
visando atender às demandas das Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino no âmbito da Secretaria de 
Educação do Recife da Prefeitura do Recife. Valor estimado: R$ 4.237.424,40. Data e Local da Sessão de 
Abertura: 13/05/2022 às 09:00hs e disputa no mesmo dia às 11:00hs (Horários de Brasília), no sítio eletrônico do 
Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br – Acesso Identificado. Edital, anexos e outras informações pelos 
sites www.recife.pe.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou no endereço Av. Cais do Apolo, 925, 2º andar do 
Edifício Sede da Prefeitura do Recife, no horário das 09:00 às 17:00 horas, fone (81) 3355-8698. Recife, 
29/04/2022. Eginaldo de Oliveira Jordão. Pregoeiro.

PREFEITURA DO RECIFE
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS  

DE SAÚDE– CPLMSA
DEMANDANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE 

AVISO DE LICITAÇÃO
SÓ PODERÁ PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO O LICITANTE QUE POSSUIR PRÉVIO 
CADASTRO NO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES – SICREF, 
CONFORME PRESCREVE O ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 17.765/2012.
Processo Licitatório nº 019/2022 – Pregão Eletrônico nº 019/2022 – BB nº 934469. Objeto: Registro de 
Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos – 18 (dezoito) lotes, para 
atender a demanda da Secretaria de Saúde do Recife. Valor estimado: R$ 3.334.786,05. Data da Sessão de 
abertura: 16/05/2022 às 09:00h e disputa no mesmo dia às 14:00h (Horários de Brasília), no sítio 
eletrônico do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br – Acesso Identificado. Edital, anexos e outras 
informações pelos sites:  e www.licitacoes-e.com.br ou no endereço Av. Cais do Apolo, 925, 2º andar do 
Edifício Sede da Prefeitura do Recife, no horário de 09:00 às 17:00 horas, fone (81) 3355-8189. Recife, 
29/04/2022. Shirley Campos de Barros - Pregoeira.

PREFEITURA DO RECIFE
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – SECRETARIA 
EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES 

GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES – COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÕES PARA O PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL 

DEMANDANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos, 
Juventude e Políticas Sobre Drogas do Município do Recife 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 - CELPEM - 
Objeto: Gestão para operacionalização e execução das ações e serviços da Assistência Social na seguinte 
Unidade: CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL LGBTI+. Valor Estimado Global: R$ 4.182.540,65 
(quatro milhões, cento e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos). 
Comunicamos o início do acolhimento dos envelopes no dia 02 de maio de 2022 às 15:00 e a sessão de 
credenciamento e abertura dos envelopes no dia 13 de maio de 2022 às 10:00, com a realização da reunião 
virtual - HORÁRIO DE BRASÍLIA - pela plataforma Google Meet. Edital pelo site www.recife.pe.gov.br. 
Outras informações pelo endereço eletrônico: celpem@recife.pe.gov.br ou pelo fone (81) 3355-8324. 
Recife, 28 de abril de 2022. Flávia Gomes Souza da Silva  – Presidente em exercício.

PREFEITURA DO RECIFE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

DA SECRETARIA DE SANEAMENTO - CELSS
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 – CONCORRÊNCIA Nº 002/2022. Objeto: 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E 
FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS UNIDADES DE 
ESGOTAMENTO UEs 04, 08, 17 E 19 LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE BEBERIBE, 
PORTO DA MADEIRA, FUNDÃO, LINHA DO TIRO E DOIS UNIDOS DA CIDADE DE 
RECIFE. O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Saneamento-CELSS 
torna público o resultado de julgamento de habilitação declarando HABILITADAS as empresas 1- 
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA., 2-CONSÓRCIO 
ENGECONSULT/TPF, e 3- SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS. Fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, de acordo com o previsto na alínea a, inciso I, do 
art.109 da Lei nº 8.666/1993.  Recife, 28 de abril de 2022. Walter Gomes D'Angelo – Presidente da 
Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Saneamento – CELSS.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Reconheço e Ratifico, nos termos do art. 25, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a 
Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022, para a contratação direta de artistas regional e nacional para 
apresentação de show artístico em praça pública por ocasião da realização do “III FESTIVAL CAFÉ 
CULTURAL” no município de Taquaritinga do Norte, nos dias 07 a 10 de julho de 2022, em favor dos seguintes 
artistas: ADRIEL LUNA – ADRIEL ARNALDO LUNA DOS SANTOS 05619824497 ME, CNPJ Nº 
20.220.016/0001-17 R$ 15.000,00 (quinze mil reais); AS SEVERINAS - KARL MARX SANTOS SOUZA ME, 
CNPJ Nº 39.544.924/0001-94 R$ 15.000,00 (quinze mil reais); CAPITAL DO SOL – L. A. DE LUCENA 
EVENTOS ME, CNPJ Nº 34.802.411/0001-12 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); GERALDINHO LINS – 
LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ Nº 05.102.456/0001-86 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 
FLÁVIO LEANDRO – ASSOCIAÇÃO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL, CNPJ Nº 
14.676.364/0001-09 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ZEZÉ CORREIA – CANAVIAL ARTE E CULTURA 
LTDA ME, CNPJ Nº 15.729.929/0001-23 R$ 15.000,00 (quinze mil reais); O DISCO – ALEXANDRE 
HENRIQUE ALVES COUTO ME, CNPJ Nº 23.029.997/0001-08 R$ 15.000,00 (quinze mil reais); ARTHUR 
ESPÍNDOLA – JOSÉ JORGE DE ASSIS ME, CNPJ Nº 17.002.939/0001-98 R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 
BENIL – BENIL PEREIRA RAMOS EPP, CNPJ Nº 20.637.693/0001-35 R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ANDRÉ 
RIO – PRLM DE MELO PRODUÇÕES ME, CNPJ Nº 07.129.998/0001-78 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
MARINA ELALI – JORGE HASBUN ELALI PRODUÇÕES ARTÍSTICA ME, CNPJ Nº 08.463.486/0001-06 R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais). Perfazendo um total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
Taquaritinga do Norte, 29 de abril de 2022. IVANILDO MESTRE BEZERRA - Prefeito Municipal.

Ainda sem saber o que é perder na
Segundona em 2022, Sport se apega a
restrospecto fora de casa contra CSA para
se manter entre primeiros

Marcelo Carné; Igor, Lucão, Werley e Ernandes;

Geovane, Lourenço e Gabriel (Yann Rolim);

Osvaldo (Felipe Augusto ou Lucas Barcelos),

Dalberto e Bruno Mezenga. Técnico: Mozart.

Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Lucas

Hernández; William Oliveira, Bruno Matías e

Naressi; Jáderson, Kayke e Juba. Técnico: Gilmar

Dal Pozzo.

XX
CSA Sport

Estádio: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 16h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo

Imazu dos Santos (ambos do PR)

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere.

I nvicto e no G4 da Série
B. Assim está o Sport na
busca pelo principal
objetivo do ano: o aces-
so. Neste sábado, o
Leão tem mais um duro
compromisso pela

frente para tentar se manter no G4.
Às 16h, visita o CSA, no Rei Pelé,
em encontro válido pela quinta
rodada. Com um jogo a menos,
apenas dois pontos e na zona de re-
baixamento, o time alagoano ain-
da tenta sua primeira vitória na
competição. Do outro lado, com

oito pontos, o rubro-negro per-
nambucano quer o primeiro triun-
fo longe do Recife. 

O retrospecto recente do Sport
atuando fora de casa contra o Azu-
lão é animador. São três jogos de
invencibilidade, com duas vitó-
rias e um empate. O resultado de
igualdade, inclusive, aconteceu
no primeiro encontro entre ambos
nesta temporada. No dia 22 de
março, o confronto foi válido pelas
quartas de final da Copa do Nor-
deste. Após empate em 0x0 no
tempo regulamentar, a vaga para a
semifinal foi definida nos pênaltis.
O Leão avançou com brilho de
Mailson, que defendeu três pena-
lidades. 

Três desfalques
no time titular

Para o jogo, a equipe rubro-ne-
gra terá três desfalques na escala-
ção titular. Na lateral esquerda,
Sander sofreu uma fratura no na-
riz e será ausência. Com isso, abre
espaço para Lucas Hernández ser
acionado. No meio, Giovanni sen-
tiu a coxa direita após fazer sua es-
treia como titular, diante do Itua-
no. A tendência é que Naressi vol-
te a ser utilizado à frente dos vo-
lantes. No ataque, Kayke pode ga-
nhar nova oportunidade, uma vez
que Búfalo segue sendo baixa por
desgaste muscular. Rodrigão tam-
bém aparece como opção para fa-
zer trio com Juba e Jáderson.

Por outro lado, o técnico Gilmar
Dal Pozzo ganhou duas peças en-
tre os relacionados. Convocado
pela primeira vez pelo treinador, o
volante Fabinho deve ser opção no
banco. Na criação, o meia Alanzi-
nho voltou a ser chamado para
uma partida.

Lucas Hernández deve ser
acionado na lateral esquerda diante

da ausência de Sander

ANDERSON STEVENS//SPORT RECIFE

Invicto na Série B
e disposto a 

manter escrita
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